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AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019
În conformitate cu prevederile art. 60 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 din cadrul Senatului au fost sesizate, spre
dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, transmis de
Guvernul României.
Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei
Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de lege menţionat mai
sus în şedinţa comună din 11 februarie 2019.
Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 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 2019 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.61 din Regulamentul activităţilor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.
Amendamentele au fost respinse şi 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,

PREŞEDINTE,

Deputat Gheorghe ŞIMON

Senator Daniel-Cătălin ZAMFIR

PREŞEDINTE,
Deputat Iulian IANCU

Voturi pentru…21……………
Voturi împotrivă……10………
Abţineri……………0………..

ANEXĂ
AMENDAMENTE RESPINSE
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2018
MINISTERUL TURISMULUI
(Anexa 3/59)
Nr.
crt.

1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragraf/grupa/titlul/articol/alineat
Anexa nr. 3/59 Ministerul Turismului
8701 Alte acţiuni economice
51 TITLUL VI TRANSFERURI
ÎNTRE UNITĂŢI ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
02 Transferuri de capital
21 Transferuri de la bugetul de
stat cĂtre bugetele locale pentru
realizarea obiectivelor de investiţii în
turism
Propuneri 2019....10.000 mii lei

Text amendament
propus
(autor, apartenenţă
politică)
Propunem includerea
în
programul
de
investiţii a ministerului
pentru anul 2019 a
obiectivului:
Realizarea unui parc
de aventură, oraşul
Borsec,
judeţul
Harghita
Propuneri
4.256 mii lei

2018....

Autori:
Bende
Sándor,
Korodi
Attila,
Kelemen
Hunor,
Sebestyén
Csaba,
Benedek
Zacharie,
Erdei D. István –
deputaţi UDMR
Antal István-Loránt,
Tánczos Barna –
senatori UDMR

Motivaţia
amendamentului/
Sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Prin realizarea unei parc
de
aventuri,
care
cuprinde şi o pistă bob
de
vară
pe
amplasamentul actual,
folosind investiţia deja
existentă (teleschi cu
agăţător, sistemul de
turnichet, etc.) se poate
asigura
sporirea
atractivităţii ca destinaţie
turistică şi în afara
sezonului hibernal, în
lunile aprilie-noiembrie.
Numărul turiştilor care
vor vizita staţiunea va
creşte în urma acestei
investiţii şi astfel va
creşte
şi
numărul
locurilor de cazare şi cea
a înnoptărilor.

Prin vot, membrii
comisiilor au
considerat că
adoptarea
amendamentelor nu
se justifică, întrucât
sursele de finanţare
precizate de
iniţiatori nu sunt
sustenabile.

Cheltuielile presupuse de
elaborarea studiilor şi de
proiectare sunt suportate
de la bugetul local al
oraşului Borsec, licitaţia
pentru lucrări a avut loc,
contractul de execuţie a
fost semnat.
Nu este necesară
indicarea unei surse de
finanţare, amendamentul
vizează includerea
obiectivului de investiţii
în suma alocată prin
buget.

