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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică economică,      
reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul                                  
Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii,                            
Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare din 
cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2017, transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 59 și art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din 3 februarie 2017. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Turismului. (anexa 3/59). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Turismului.  

 



În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2017 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Turismului 
(anexa 3/59) au fost avizate favorabil.  

În conformitate cu prevederile art. 60 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.  

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte integrantă din 
prezentul aviz. 

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

 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Mihai TUDOSE 

 
 
 
 
 

 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR 

PREŞEDINTE, 
Deputat Iulian IANCU 

PREŞEDINTE, 
Senator Ilie NIȚĂ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voturi pentru: 29 
Voturi împotrivă: 13 
Abțineri: 1 
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ANEXĂ 
 

AMENDAMENTE  RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
MINISTERUL  TURISMULUI 

(anexa 3/59) 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

1. Anexa 3/59 
Ministerul Turismului 
 
8701 Alte acţiuni economice 
51 Transferuri intre unităţi ale 
administratiei publice 
02 Transferuri de capital 
21 Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în 
turism....25.000 

Majorarea cu 381,1 mii lei a sumei 
prevăzute  în lista ”Proiecte în 
infrastructura de turism în 
derulare/finalizare fază funcţională în 
2017” derulate de Ministerul Turismului 
pentru obiectivul 

Dezvoltarea infrastructurii turistice de 
agrement, staţiunea Borsec (centru 
balneoclimateric) – finalizare contract 

de la 1.800 mii lei la 2.181,1 mii lei pentru 
finalizarea lucrărilor.  
Autori: 
Bende Sándor, Antal István-János, Korodi 
Attila, Kelemen Hunor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba, Erdei D. István – deputaţi 
UDMR  
Verestoy Attila, Turos Loránd, Tánczos Barna 
– senatori UDMR 
 

Valoarea totală a investiţiei este de 
35.435 mii lei, din 2011 până în 
prezent fiind atrase şi sume din alte 
surse decât cele bugetare. În vederea 
finalizării investiţiei, este necesară 
suma de 381,1 mii lei. 
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 
8001 Acţiuni generale economice şi 
comerciale şi de muncă 
01 Acţiuni generale economice şi 
comerciale 
 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  obiectivul are fonduri 
alocate prin buget. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

2. Legea Bugetului de Stat pe anul 
 2017 
  
Ministerul Turismului   
  
Anexa nr. 3 / 59 / 02- Cap. 50.01 
„Cheltuieli – Buget de stat”, Grupa 20, 
Titlul II –Bunuri şi servicii, Articol 30 – 
Alte cheltuieli, Alineat 30 – Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii 
 

Se propune alocarea în anul 2017 a sumei 
de 2.500 mii lei pentru creare centre de 
competenţă în domeniul turismului ca 
acţiune fundamentală pentru realizarea 
Programului bugetar 1: Programul de 
dezvoltare a produselor. 
  
Autori: 
Sen. Dinu Nicoleta-Ramona, USR 
Sen. Dinică Silvia-Monica, 

Propunem adăugarea şi bugetarea 
corespunzătoare a acţiunii „Creare 
centre de competenţă în domeniul 
turismului” în cadrul listei de 
Acţiuni/Măsuri prezentate în contextul 
Programului bugetar 1: Programul de 
dezvoltare a produselor. Această 
acţiune este de natură să contribuie 
semnificativ la realizarea obiectivului 
specific: Crearea Organizaţiilor de 
Management al Destinaţiei (OMD). 
Centrele de competenţă în turism 
acţionează în trei direcţii: cercetare 
pentru definirea produselor turistice şi 
sistemelor de management al 
destinaţiilor, consultanţă acordată 
actorilor publici şi privaţi locali pentru 
dezvoltarea destinaţiei şi formare 
profesională pentru resursa umană 
angajată în oferirea de servicii turistice 
şi conexe la nivelul destinaţiei. În 
sensul dat de Strategia Naţională de 
Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014-
2020, centrele de competenţă presupun 
interacţiunea dintre cercetarea publică, 
companiile private şi sectorul 
serviciilor publice. Propunerea vizează 
crearea în anul 2017 a unui centru de 
competenţă pilot în domeniul 
turismului, centru dotat cu 
echipamente de videconferinţă pentru 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât, este necesară, în primul 
rând, elaborarea bazei legale 
primare; este un proiect în lucru, 
în competența  Autoritatății 
Naționale a Calificărilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

a facilita interacţiunea la distanţă 
dintre actorii naţionali şi internaţionali. 
Totodată, propunerea vizează 
dezvoltarea de module de formare 
profesională în turism de tip “virtual 
learning” şi “business simulation”. 
  
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Turismului 
  
Suma se asigură prin diminuarea 
corespunzătoare a alocărilor existente 
în Anexa nr. 3/59/02- Cap. 50.01 
„Cheltuieli – Buget de stat”, Grupa 20- 
Titlul II Bunuri şi servicii, Articol 30 – 
Alte cheltuieli, Alineat 30 – Alte 
cheltuieli cu bunuri şi servicii. Astfel, 
suma de 26.122 mii lei deja prevăzută 
va rămâne nemodificată, dar va 
cuprinde şi bugetarea acţiunii descrise. 
 

3. Legea Bugetului de Stat pe anul 
 2017 
  
Ministerul Turismului  
 
Anexa nr. 3/59/02 Capitol 5001 
Grupa 51 
Articol 02 
Alineat 21 
Transferuri de la bugetul de stat catre 

Alocarea sumei de 300 mii lei pentru 
realizarea etapelor I si II conform  HG 
907/2016  (nota conceptuala,  tema de 
proiectare,  studiul de prefezabilitate/ 
studiul de fezabilitate sau documentaţia de 
avizare a lucrărilor de intervenţii)   a 
obiectivului de investitii ce vizează 
reabilitarea şi amenajarea tunelurilor 
(“hrube”) din subteranul municipiului 
Brăila din judeţul Brăila. 

Sistemul de tuneluri, supranumite 
“hrube”, construite în perioade 1540-
1950 în subteranul oraşului Brăila, 
reprezintă un segment din cel mai 
puternic sistem defensiv existent 
vreodată de-a lungul Dunării. Aceasta 
reţea de tuneluri este, doar într-o mică 
parte, cartografiată şi studiată 
arheologic. Consolidarea şi 
reabilitarea acestor tuneluri, precum şi 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
fiind necesară, în primul rând,   
documentația tehnico 
economică elaborată de  către 
autoritățile publice locale, care a 
fost solicitată.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

bugetele 
locale pentru realizarea obiectivelor de 
investitii in 
turism 
 

 
Dep. Stanciu-Viziteu Lucian Daniel, USR 

amenajarea acestor tuneluri le poate 
transforma într-un punct turistic de 
interes naţională - aceste tuneluri fiind 
unicat în România.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administraţiei Publice şi Fondurilor 
Europene 
Se va diminua cu 300 mii lei suma 
alocată Capitolului 7001, Grupa 51, 
Articolul 02, Alineat 38 Programul 
Naţional de Dezvoltare Locală 

4. Ministerul Turismului 
Anexa 3/59/Capitolul 
5001/Grupa51/Alineat21/Transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

Se propune suplimentarea sumei prevăzute 
la Anexa 3/59/Capitolul 
5001/Grupa51/Alineat21/Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii în 
turism cu suma de 53.200 mii lei pentru 
finalizarea obiectivului de investiții 
”Dezvoltarea zonea turistice – Domeniul 
schiabil Ursoaia, Judeţul Alba”. 
 
Autorii amendamentului: 
Corneliu Olar – Deputat PNL 
Florin Claudiu Roman – Deputat PNL 
Claudiu Vasile Răcuci – Deputat PNL 
Sorin Ian Bumb – Deputat PNL 
Alexandru Pereş - Senator PNL 
 

Se impune de urgenţă finalizarea 
acestui obiectiv de investiţii, deoarece, 
în scurt timp, va expira autorizaţia de 
construire. Investiţia a fost demarată în 
anul 2011, fiind realizată în contul 
finanţărilor provenite de la bugetul 
local. 
Mai mult, prin sistarea lucrărilor, cele 
realizate se degradează 
Această investiţie face parte din 
”Strategia de dezvoltare a Munţilor 
Apuseni” 
 
Sursa de finanţare:  
Diminuarea cu suma de 53.200 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa nr. 
3/65/MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE – ACŢIUNI GENERALE 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  au prioritate obiectivele 
în curs de finalizare, urmând ca 
celelalte obiective să fie 
cuprinse în Master Planul pe 
turism.  
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

5. Anexa 3/59 Ministerul Turismului / 
Capitol 5000/Grupa 20 / Titlul II 
BUNURI ŞI SERVICII 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/59 Ministerul 
Turismului / Capitol 5001/Paragraf 20 
Titlul II BUNURI ŞI SERVICII cu suma 
de 3.000 mii lei în vederea susţinerii 
activităţilor de promovare turistică a 
României. 
 
Autorul amendamentului: 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 

Sumele prevăzute în proiectul de buget 
pentru Ministerul Turismului nu vor 
putea susţine una dintre principalele 
funcţii ale acestui minister – 
promovarea turistică a României în 
ţară şi, mai ales, în străinătate. Mai 
mult decât atât, raportat la potenţialul 
turistic al României, ţara noastră are 
cea mai slabă politică de promovare 
turistică dintre statele membre ale 
Uniunii Europene. Pentru acest motiv 
propunem suplimentarea cu 2.000 mii 
lei a bugetului Ministerului Turismului 
în vederea elaborării/achiziţionării 
serviciilor de promovare turistică a 
României. 
 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu 
suma de 3.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANTELOR 
PUBLICE - ACTIUNI GENERALE 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  promovarea turistică 
are un buget dublu și, dacă va fi 
necesar, sumele se vor majora la 
rectificare. 
La nivelul Ministerului 
Turismului, este in curs de 
definitivare o strategie de 
marketing si promovare turistica 
pentru o perioada de patru ani, 
in baza careia a fost 
fundamentat bugetul de 
marketing si promovare turistica 
pentru anul in curs. Sumele 
bugetare alocate asigura atat 
sustenabilitatea promovarii 
brandului conform cerintelor 
UE, cat si resursele financiare 
necesare cresterii notorietatii 
Romaniei ca destinatie turistica 
de calitate pe principalele piete 
tinta si de oportunitate, prin 
eficientizarea actiunilor de 
promovare. 
In eventualitatea in care 
activitatile de promovare vor fi 
realizate pana la finalul 
trimestrului III, se va solicita 
suplimentarea bugetului alocat 
institutiei noastre pentru 
Programul de Marketing si 
Promovare Turistica 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

6. Anexa 3/59 
Ministerul Turismului / Capitol 
5001/Grupa 51/Articol 02/Alineat 21/ 
Transferuri de la bugetul de stat catre 
bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii in turism 

Se propune suplimentarea cu suma de 
14.000 mii lei pentru realizarea 
obiectivului de investiţii Pârtia de Schi 
”Rarăul” din municipiul Câmpulung 
Moldovenesc, judeţul Suceava, astfel 
4.000 mii lei pentru finalizarea tronsonului 
I şi 10.000 mii lei pentru începerea 
lucrărilor la tronsonul II.  
 
Autorii amendamentului:  
- Daniel-Constantin CADARIU, senator 
PNL SUCEAVA 
- Ioan BALAN, deputat PNL SUCEAVA 
- Angelica FADOR, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Bogdan GHEORGHIU, deputat PNL 
SUCEAVA 
- Dumitru MIHALESCUL, deputat 
PNL SUCEAVA 

 
Pârtia de schi din Staţiunea turistică de 
interes naţional Câmpulung 
Moldovenesc, inclusă în Programul 
Naţional de Dezvoltare a Turismului 
“Schi în România”, proiect promovat 
prin H.G. nr. 426/08.04.2009, se află 
în prezent într-un stadiu avansat de 
finalizare. Domeniul schiabil cu 
lungime totală de 4,5 km şi diferenţa 
de nivel de 800 m oferit de această 
investiţie va fi unic în România prin 
spectaculozitatea traseului. Pârtia se 
împarte în două tronsoane. Pe 
tronsonul I, cu o lungime de 2,8 km, s-
au finalizat lucrările la instalaţia de 
transport pe cablu, celelalte lucrări - 
profilarea pârtiei, parcarea, clădirea 
administrativă, instalaţia de iluminare, 
fiind realizate în procent de 88 %. La 
tronsonul II, cu o lungime de 1,7 km, 
lucrările nu au început din cauza lipsei 
finanţării. 
Finalizarea acestei investiţii va 
contribui la dezvoltarea turismului în 
zonă, prin extinderea domeniului 
schiabil al judeţului Suceava, la 
atragerea de investitori şi la crearea de 
locuri de muncă. 
 În conformitate cu Hotărârea 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât  obiectivul este deja 
cuprins în programul de 
investiții.  
Eventuala începere a 
tronsonului II se poate face 
numai după obținerea tuturor 
avizelor conform legislației, în 
mod special avizul de mediu. 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

Guvernului nr. 120/2010 privind 
aprobarea Listei cuprinzând 
programele şi proiectele de investiţii în 
turism şi a surselor de finanţare a 
documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor 
de execuţie a programelor şi 
obiectivelor de investiţii în turism, 
precum şi pentru aprobarea criteriilor 
de eligibilitate a programelor şi 
proiectelor de investiţii în turism, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Ministerul Turismului derulează un 
program de investiţii în infrastructura 
turistică, prin transferuri de la bugetul 
Ministerului Turismului la bugetele 
locale. 
 Pentru finalizarea în anul 2017 a 
lucrărilor la tronsonul I este necesară 
alocarea sumei de 8,8 milioane lei. 
Pentru realizarea tronsonului II, sunt 
necesari 29,4 milioane lei. 
 

Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 14.000 mii lei 
a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 
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Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf

/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia autorului 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
 

 
7. Ministerul Turismului 

Anexa nr. 3/59 
Capitolul 3. PRIORITĂŢI 
STRATEGICE PE TERMEN MEDIU 
ALE ORDONATORULUI 
Program bugetar 1: Programul de 
dezvoltare a produselor turistice 

Finantarea obiectivului de investitii 
„Dezvoltarea infrastructurii de 
agrement turistic in localitatea Dumitra, 
comuna Dumitra, judetul Bistrita 
Nasaud” cu suma de  500.000 lei. 
Autori:  
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivaţia amendamentului  
Localitatea Dumitra are un potențial 
turistic care merită să fie valorificat și 
finanțat, pentru că ar duce la 
dezvoltarea comunității locale și 
îmbunătățirea infrastructurii zonale. 
Sursa de finanțare:  
 Prin redistribuire între unitățile 
administrației publice, din Fondul de 
Rezerva al Guvernului. 
 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, 
întrucât sursa de finanțare 
precizată de inițiator nu e 
sustenabilă. 
 

8. Ministerul Turismului  
Anexa nr. 3/59 
Program bugetar 2: Programul de 
marketing şi promovare turistică 

Introducerea în Anexa 3/59 
a obiectivului de investiţii ”Promovare 
Costineşti”, cu suma de 225 mii lei. 
 
Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivaţia amendamentului  
Se propune admiterea amendamentului 
pentru realizarea unui clip de 
promovare a staţiunii şi pentru 
reluarea celebrelor ”Serbări ale Mării”. 
Staţiunea Costineşti  a înregistrat, în 
ultimii ani, un număr mai scăzut de 
turişti faţă de alte localităţi de pe 
litoralul românesc.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat –Ministerul Turismului 
– Resurse generale 

Prin vot, membrii comisiilor au 
considerat că adoptarea acestui 
amendament nu se justifică, întrucât   
Ministerul Turismului, conform 
prevederilor legale, promoveaza în 
mod unitar toate destinatiile cu 
potential turistic de pe teritoriul tarii 
noastre. In acest context, turismul 
de litoral reprezinta o forma de 
turism prioritara, pentru care au fost 
prevazute activitati de promovare, 
constand inclusiv in producerea si 
difuzarea de spoturi video, productii 
si coproductii televizate.  
In ceea ce priveste promovarea 
statiunii turistice Costinesti, este în 
analiză  posibilitatea realizarii unui 
parteneriat cu institutiile si 
autoritatiile publice, precum si cu 
asociatiile de promovare turistica, 
in limita bugetului alocat 

 
 


	PARLAMENTUL ROMÂNIEI
	AVIZ  COMUN

		2017-02-03T15:55:20+0200
	Constantinescu Anda Elena




