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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 transporturi şi energie şi 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 Energiei (anexa 3/36). 

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

 



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 Energiei 
(anexa 3/36) 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 nr.2 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 Ionel-Daniel BUTUNOI  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Senator Ilie NIŢĂ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Voturi pentru: 36 
Voturi împotrivă: 15 
 
 
 
 



 
                  Anexa 

                    
 

asupra proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 
AMENDAMENTE  RESPINSE 

 
Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/ 
capitol/subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

 
1.  Anexa nr. 3 / 36 / 01 

Ministerul Energiei 
Cap. 5000, grupa 01 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma 
de 15000 mii lei - necesară activităţii de 
management a apei grele achiziţionată la 
rezerva de stat de la Fosta Regie Autonomă 
pentru Activităţi Nucleare (RAAN) cu sediul in 
Drobeta Turnu Severin care se afla in faliment 
din anul 2016, şi are în custodie   stocul de apa 
grea al ANRSPS în valoare de aproximativ 
5,854 miliarde lei (aproximativ 1,3 miliarde 
euro). 
 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 
 

Motivaţie: Se propune suplimentarea 
bugetului cu suma de 15000 mii lei, 
pentru înfiinţarea unei noi entităţi, în 
subordinea Ministerului Energiei, 
finanţată integral de la bugetul statului, 
care să desfăşoare activitatea de 
management a apei grele achiziţionată 
la rezerva de stat de la de la Fosta 
Regie Autonomă pentru Activităţi 
Nucleare (RAAN) cu sediul în Drobeta 
Turnu Severin.  Această  investiţie va 
proteja atât interesele României, dar va 
ajuta şi judeţul Mehedinţi să ofere noi 
locuri de muncă, după ce multe familii 
au rămas fără un venit, în urma 
falimentului Regiei.  
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 15000 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
MINISTERUL FINANŢELOR 
PUBLICE - ACŢIUNI GENERALE 

Prin vot, membrii 
celor cinci Comisii 
au considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de 
iniţiatori nu este 
sustenabilă  

2.  Anexa nr.3/36 
Ministerul Energiei 
 

Se alocă suma de 200 mii lei pentru finalizarea 
evaluării de mediu a Strategiei Energetice a 
României 2016—2030, cu perspectiva anului 
2050. 

Suma propusă este necesară pentru 
definitivarea Strategiei Energetice a 
României,  document care trasează 
direcţiile de acţiune pe termen mediu 

Prin vot, membrii 
celor cinci Comisii 
au considerat că 
adoptarea acestui 



  
 
Lucian Bode, deputat PNL 
 

şi lung. Prin acest document, política 
energetică a statului este actualizată 
după 10 ani de la ultima revizuire. 
Forma finală a Strategiei a fost 
publicată pe site-ul Ministerului in 
luna decembrie, singurul document 
care lipseşte pentru a fi adoptată fiind 
această evaluare de mediu. 
  
Sursa de finanţare : 
  
Prin redistribuirea sumelor prevăzute 
în bugetul Ministerului Energiei Anexa 
3/36/02, Grupa 55,  Titlul VII Alte 
transferuri 

amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de 
iniţiatori nu este 
sustenabilă  

3.  Anexa 3/36/13 
Ministerul Energiei 
Cap. 8110 – Combustibili 
şi energie 
Titlul VII – Alte transferuri 
art. 01 A. Transferuri 
interne alin. 12 Investiţii 
ale agenţilor economici cu 
capital de stat 
 

Suplimentarea bugetului propus pentru anul 
2017 cu suma de 18.783 mii lei pentru 
înfiinţare distribuţie gaze naturale în comuna 
Griviţa, judeţul Ialomiţa. 
 
 
Deputat PNL Tinel Gheorghe 
 
 

Suma solicitată este necesară pentru 
demararea proiectului, documentaţia a 
fost depusă la Ministerul Economiei în 
anii anteriori, dar a rămas nefinanţat. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea cu suma de 18.783 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa 
nr.3/65/ MINISTERUL 
FINANŢELOR PUBLICE - ACŢIUNI 
GENERALE 

Prin vot, membrii 
celor cinci Comisii 
au considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât 
sursa de finanţare 
precizată de 
iniţiatori nu este 
sustenabilă  
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