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A V I Z 
Asupra proiectului Legii bugetului  

de stat pe anul 1997 
 
 
 
 
 
  Cu adresa nr.64/18.03.1997, comisia noastră a fost sesizată pentru dezbaterea si avizarea 
acestui proiect de lege, în conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale 
Camerei Deputaţilor si Senatului. 
  Dezbaterea a fost programată în şedinţele comisiei din zilele de 20, 25 si 26 martie a.c., cánd 
comisia a examinat acest proiect de lege în prezenţa iniţiatorului, avánd în vedere amendamentele propuse 
de deputaţi. 
  In acest context comisia avizează favorabil proiectul de lege dezbătut si-l propune spre 
adoptare Camerei Deputaţilor, cu amendamentele admise, consemnate în Anexa 1. 
  De asemenea, vă transmitem si amendamentele respinse la comisie, prezentate în Anexa 2. 
 
 
 
 
 
 
 
  PRESEDINTE,                                  SECRETAR, 
 
        Dr.ing. Dan Ioan Popescu                        Ioan  Bivolaru 
 
 

 



PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                ANEXA   1 
Comisia pentru industrii 
          si servicii 
 

AMENDAMENTE ADMISE LA PROIECTUL LEGII  
BUGETULUI DE STAT PE 1997 

 
 

Nr. 
Crt. 

Autorul Articolul 
Anexa 
Poziţia 

Textul iniţial din proiectul  
de lege 

Textul adoptat de comisie Motivaţia 

0 1 2 3 4 5 
1. Grup parlam. 

P.D.S.R. 
Art.2 alin.4      In cazul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată se 

stabileşte în sumă de 12.391,8 miliarde lei, accizele si impozitul 
pe ţiţeiul din producţia internă si gazele naturale în sumă de 
5.085,0 miliarde lei, iar taxele vamale în sumă de 4.760,3 
miliarde lei. Pentru producţia brută de ţiţei si gaze naturale 
realizată în anul 1996, Regia Autonomă a Petrolului – PETROM 
Bucureşti si Regia Autonomă a Gazelor – ROMGAZ Mediaş, se 
scutesc la  plata taxei pe activitatea de exploatare a resurselor 
minerale, prevăzută la art.29 din Legea petrolului nr.134/1995, de 
circa 63 miliarde lei. In anul 1997 regiile autonome menţionate nu 
sunt prevăzute să primească de la bugetul de stat sume 
echivalente pentru reinvestirea în domeniul petrolier. Prevederile 
art.30 din Legea petrolului nr.134/1995, privind redevenţa 
petrolieră nu se aplică pe anul 1997 pentru Regia Autonomă a 
Petrolului – PETROM Bucureşti si Regia Autonomă a Gazelor – 
ROMGAZ  Mediaş.                                                   

     In cazul impozitelor indirecte, taxa 
pe valoarea adăugată se stabileşte în 
sumă de 12.391,8 miliarde lei, accizele 
si impozitul pe ţiţeiul din producţia 
internă si gazele naturale în sumă de 
5.085,0 miliarde lei, iar taxele vamale 
în sumă de 4.760,3 miliarde lei. 

Legea 134/1995 
art.29-30 fiind 
lege organică 
nu poate fi 
modificată prin 
Legea bugetului 
– lege ordinară. 

 
0 1 2 3 4 5 

2.  Deputat 
Bivolaru 
Ioan  

Atr.6 
Alin.1 a) 

     a) reducerea cu 50% a impozitului pe profit aferent 
acţiunilor dobándite în cazul contribuabililor care s-au 
privatizat potrivit dispoziţiilor Legii nr.77/1994 privind 
asociaţiile salariaţilor si membrilor conducerii societătii 
comerciale care se privatizează; 

     Se propune eliminarea alineatului.     Anulează 

preve-derile 

art.51 Legea 



nr.77/1994 

pri-vind 

facilităţile 

acordate 

prin con-

tractele de 

asocia-ţie 

privind 

cumpă-rarea 

de acţiuni. 

 
3. Deputat 

Bivolaru  
Ioan  

Art.6 
Alin.1 b) 

     b) reducerea cu 50% a impozitului pe profit pentru 
partea din profitul impozabil care corespunde ponderii 
acestor venituri în volumul total al veniturilor, în cazul 
contribuabililor care încasează venituri în valută din 
exportul bunurilor realizate din activitatea proprie si din 
prestări de servicii internaţionale. 

     b) reducerea cu 50% a impozitului pe 
profit pentru partea din profitul impozabil 
care corespunde ponderii acestor venituri în 
volumul total al veniturilor, în cazul 
contribuabililor care încasează venituri în 
valută din prestări de servicii internaţionale. 
 

     Pentru 

menţI-nerea 

măsurii de 

încurajare a 

pro-ducţiei 

de bunuri 

destinate 



expor-tului. 
4.  Deputat 

Popescu 
Dumitru 

Art.7      Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-Lege 
nr.54/1990, precum si colaboratorii cu autoturisme proprii 
ai societăţilor care desfăşoară activitatea de taxemitrie sunt 
supuse unui impozit forfetar trimestrial de 200.000 lei, 
care se plăteşte pánă la data de 25 a ultimei luni din fiecare 
trimestru. Această prevedere se aplică începánd cu 
trimestrul al II-lea al anului 1997. 

     Persoanele fizice autorizate potrivit 
Decretului-Lege nr.54/1990 si colaboratorii 
cu autoturisme proprii ai societăţilor, care 
desfăşoară activitatea de taxemetrie, sunt 
supuse unui impozit forfetar trimestrial de 
200.000 lei, care se plăteşte pánă la data de 25 
a ultimei luni din fiecare trimestru. Această 
prevedere se aplică începánd cu trimestrul al 
II-lea al anului 1997. 
 

     Pentru a 

expli-cita că 

obiectul de 

activitate 

taxime-trie 

este comun 

si pentru 

persoanele 

fizice 

autorizate. 
 

 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 
5. Deputat 

Bivolaru 
Ioan 

Art.8      Prevederile art.17, alin.5 din Ordonanţa Guvernului 
nr.70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată prin 
Legea nr.73/1996 îsi încetează aplicabilitatea. 

     Prevederile art.17, alin.5 din Ordonanţa 
Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe 
profit, aprobată prin Legea nr.73/1996  nu se 
aplică pe anul 1997. 

Precizare că pre-
vederea operează 
numai în anul 
1997 si nu îsi în-
ceterază aplicabi-
litatea. 
      



6. Deputat 
Bivolaru 
Ioan 

Art.11      Cota majorărilor de întárziere datorate pentru neplata la 
termen a obligaţiilor bugetare, constánd în impozite, taxe, 
contribuţii si alte venituri bugetare – se stabileşte prin 
hotăráre a Guvernului la propunerea Ministerului 
Finanţelor, corelat cu rata medie anuală a dobánzii pe piaţa 
interbancară, la care se pot adăuga cel mult 20 puncte 
procentuale.      

Cota majorărilor de întárziere  pentru neplata la 
termen a obligaţiilor bugetare, constánd în 
impozite, taxe, contribuţii si alte venituri 
bugetare, datorate după data intrării în vigoare a 
prezentei legi, se stabileşte prin hotăráre a 
Guvernului la propunerea Ministerului 
Finanţelor, corelat cu rata medie anuală a 
dobánzii pe piaţa interbancară, la care se pot 
adăuga cel mult 20 puncte procentuale. 
 

- Majorările nu pot 
fi datorate. 

- Măsura 
majorează în 
mod excesiv da-
toria faţă de 
buget dacă se 
aplică cota de 
majorare pro-
pusă si la 
datoriile 
acumulate pánă 
la data intrării în 
vi-goare a 
prezentei legi. 

7. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Art.23 
alin.1 

     Cheltuielile pentru industrie si comerţ sunt în sumă de 
2.052,0 miliarde lei, din care: 50,9 miliarde lei cheltuieli 
de personal, 148,1 miliarde lei cheltuieli materiale si 
servicii, 3,7 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor 
proprii ale instituţiilor publice, 1.071,0 miliarde lei 
subvenţii pe produse, 0,4 miliarde lei subvenţii pentru 
acoperirea diferenţelor de preţ si tarif, 433,0 miliarde lei 
transferuri,  

Cheltuielile pentru industrie si comerţ sunt în 
sumă de 3.552,0 miliarde lei, din care: 50,9 
miliarde lei cheltuieli de personal, 348,1 miliarde 
lei cheltuieli materiale si servicii, 3,7 miliarde lei 
alocaţii în completarea veniturilor proprii ale 
instituţiilor publice, 1.571,0 miliarde lei subvenţii 
pe produse, 0,4 miliarde lei subvenţii pentru  

     Singura sursă 
de creştere 
econo-mică o 
reprezintă 
dezvoltarea 
investi-ţională si 
asigura-rea de 
resurse pentru 
sectorul energetic 
si de pre-lucrare 
primară. 
     Sursa de aco-
perire financiară: 

 
 

0 1 2 3 4 5 
   342,2 miliarde lei cheltuieli de capital si 2,7 

miliarde lei rambursări de credite externe si plăţI 
de dobánzi si comisioane aferente acestora. 

acoperirea diferenţelor de preţ si tarif, 433,0 
miliarde lei transferuri, 1142,2 miliarde lei 
cheltuieli de capital si 2,7 miliarde lei 
rambursări de credite externe si plăţi de dobánzi 
si comisioane aferente acestora. 
 

se poate realiza prin 
revederea programului 
economic care să permită 
creşterea activităţii econo-
mice si de reducerea PIB cu 
3% faţă de anul 1996. 
  



8. Deputat 
Moucha 
Romulus 
Deputat 
Raduly 
Robert 

Art.37 
alin.2 

     Limita maximă în cadrul căreia autorităţile 
publice locale pot contracta împrumuturi în 
condiţiile alin.(1), se stabileşte la 20% din 
veniturile proprii si sumele defalcate din 
impozitul pe salarii realizate în bugetul local pe 
anul 1996. 

     Limita maximă în cadrul căreia autorităţile 
publice locale pot contracta împrumuturi în 
condiţiile alin.(1), se stabileşte la 30% din 
veniturile proprii si sumele defalcate din 
impozitul pe salarii realizate în bugetul local pe 
anul 1996. 
 

     Lărgirea autonomiei si 
competenţei autorităţilor 
locale. 

9. Deputat 
Bivolaru Ioan 

Art.39 
alin.2 

     Modificarea listelor de investiţii, anexe la 
bugetele locale în condiţiile alineatului precedent 
se aprobă de către fiecare consiliu local sau 
consiliu judeţean, după caz. 

Modificarea valorică în listele de investiţii, 
anexe la bugetele locale în condiţiile alineatului 
precedent se aprobă de către fiecare consiliu 
local sau consiliu judeţean, după caz. 

     Pentru simetria preve-
derii de la alin.1 art.39. 
     Pentru a nu permite 
modificarea listelor de in-
vestiţii pe parcursul deru-
lării exerciţiului bugetar. 

 
10. Deputat 

Bivolaru 
Ioan 

Art.44 
alineat nou 

     (4) Sumele prevăzute la alineatul 2 si 3 se 
deduc din fondul repartizat pentru drumurile 
naţionale. 

    Pentru a nu fi afectată 
cota de 35% din Fondul 
Special destinată drumu-
rilor judeţene si comunale 
conform Legii 118/1996. 

 
0 1 2 3 4 5 

11. Deputat 
Bivolaru 
Ioan 

Art.62 
alin.1, 
alin.2 

     (1) Băncile sunt obligate să nu elibereze dreoturile aferente chenzinei 
a doua dacă nu sunt achitate si obligaţiile derivate din acestea către 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor 
speciale. Eliberarea numerarului se va face în limita disponibilului 
existent în cont, proporţional cu sumele achitate aferente obligaţiunilor 
prevăzute la acest alineat. 

     (2) Pentru nerespectarea prevederilor alin.(1) băncile vor fi 
sancţionate cu o penalitate de 5% din sumele eliberate în mod 
nejustificat. Constatarea nerespectării acestor prevederi si aplicarea 
penalităţii de 5% se fac de către organele de specialitate ale Ministerului 
Finanţelor. 

     Se propune eliminarea 
întregului articol. 

     Prevederea 
afectează salaria-ţii 
societăţilor co-
merciale si regii-lor 
diminuándu-le 
chenzina nu în 
raport cu rezulta-tul 
muncii depu-se, ci 
în raport cu 
respectarea obli-
gaţiilor faţă de stat 
de către ad-
mistratori. 
     Măsura este 
anticonstituţiona-lă 
(art.38 alin.5 din 
Constituţie prin  



care se în-calcă 
garantarea de către 
stat a oblgativităţii 
res-pectării 
convenţii-lor 
colective – 
contractele de 
muncă). 
     Prevederile 
sancţionează sa-
lariaţii si băncile, 
dar nu sancţio-
nează adminis-
tratorii principali 
răspunzători în 
neplata obligaţii-lor 
faţă de stat. 

 
0 1 2 3 4 5 

12. Deputat 
Raduly 
Robert 

Anexa 3/18 
Capitolul 5901 

Cutură, religie si acţiuni 
privind activitatea spor-
tivă si de tineret 

153.897.800 

Cutură, religie si acţiuni 
privind activitatea sportivă 
si de tineret 

177.423.405 

     Finanţarea cluburilor sportive de la M.Ap.N, M.I. si 
Min.Transporturilor să se facă de către Min.Tineretului si 
Sportului. 
     Sursa de finanţare: 

- 6.361.000 mii lei de la M.Ap.N 
- 9.927.355 mii lei de la M.I. anexa 3/29 
- 7.237.250 mii lei de la Min.Transporturilor anexa 3.23 
 

13. Deputat 
Bivolaru 
Ioan 

Anexa 3/19 pag.3  
poz.19 

AHE Bistriţa – Borca – 
Poiana Teiului 1989 
Decont 95/1989 
FOND SPECIAL 

1.838.000 
1.500.000 

AHE Bistriţa – Borca – 
Poiana Teiului 1989 Decont 
95/1989 
FOND SPECIAL 

10.000.000 
8.000.000 

     Suma propusă iniţial nu poate asigura nici lucrările de 
conservare si asigurarea pazei obiec-tivului în continuarea, 
deoarece în anul 1995 – 1996 inundaţiile provocate datorită 
nefinalizării digurilor de apărare au creat pagube populaţiei si 
şantierului de 1,6 miliarde lei. Este necesar de a se asigura 
suma minimă de 10 miliarde lei pentru finalizarea digurilor de 
apărare, conser-vare si asigurarea securitătii localitătilor pe 20 
km.aval de lucrare. 
     Sursa de finanţare: din excedentul Fondului Special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic anexa 15/buget. 
 



 
0 1 2 3 4 5 

14. Deputat 
Drumen 
Constantin 
Deputat 
Popescu Dumitru 

Anexa 3/19 pag.4, 
pag.27 col.8 

 
 

603.000 
500.000 

 
 

40.000.000 
38.000.000 

     Prin sistarea lucrărilor se accentuează 
perico-lul de inundare a localuităţilor din aval, 
Sámbo-tin, Turcinesti si Municipiul Tg.-Jiu. 
     Sursa de finanţare: excedentul de 633 miliar-
de lei din Fondul Special pentru dezvoltarea sis-
temului energetic conform anexei nr.15. 
 

15. Deputat 
Stefănoiu 
Luca 

Anexa 3/19 pag.7 Direcţia generală strategia 
indus-triei miniere si geologiei 
pro-gram. 1997 fi-nanţat din 
buget 

157.709.000 
129.559.000 

 

Direcţia generală strategia 
industriei miniere si geologiei 
program. 1997 finanţat din 
buget 

450.000.000 
129.559.000 

     Pentru menţinerea si dezvoltarea 
capacităţilor din sectorul minier la limita 
funcţionării optime a acestor obiective si 
asigurării necesarului minim de resurse primare 
pentru sectorul energetic. 
     Sursa de finanţare: prin diminuarea exceden-
tului de la Fondul Special pentru dezvoltarea 
sis-temului energetic. 
 

16. Deputat 
Afrăsinei 
Viorica 
Deputat 
Mihăilescu 
Serban 

Anexa 3/23 
cap.61.01.05 poziţie 
nouă  
51 bis 

 
 

________ 

Col.9 buget de stat 
Amenajare si astfal-tare DN 
24C Rădă-uţi-Prut-Manoleasa 
  

2.000.000 
1.700.000 

 
 
 

     Este singurul drum naţional neasfaltat din 
ţară care leagă Románia de Republica Moldova. 
     Lucrarea este prevăzută în H.G. 
nr.1007/1996. 
     Sursa de finanţare: redistribuire din Fodsul 
Special de dezvoltare.  

 

0 1 2 3 4 5 
17. Deputat 

Nica  
Dan 

Anexa 3/23 
Cap.68.01.04 pox.b/8 

Zona liberă GalaţI 
265.000 
249.770 

     Zona liberă GalaţI 
 

2.265.000 
2.249.770 

     Deschiderea unui drum de acces spre zona 
liberă va permite concesionarea terenului. 
     Sursa de finanţare: - concesionarea conform 
constractelor permite aprovizi-onarea bugetului 
cu 500 mii $ USD din redevenţe pentru 1997; 
                                   - prin redistribuire din 
bugetul alocat anexa 3/23. 
 

18. Deputat 
Nica  

Anexa 3/23 
Cap.5001 

II – Cheltuieli – Total 
20.515.180 

II – Cheltuieli – Total 
62.515.180 

     Asigurarea Regiei de Radioco-municaţii. 
    Sursa de finanţare: diminuare cheltuieli de la 



Dan Cheltuieli Secretariatul general al Guvernului anexa 3/08. 
 

19. Deputat 
Popescu Dumitru 

Anexa 3/26 
Poz.B  
Lucrări noi 
Pag.13 

 
 
 

LUCRARI NOI – poziţie 
nouă. 
     3. Sursa de ali-mentare cu 
apă a zonelor Tg.-Jiu, Craiova 
din amena-jarea hidrotehnică 
Tismana aval II, col.9 buget 
de stat 500.000 mii lei 

     Situaţia aprovizionării cu apă potabilă a 
zonelor prevăzute este extrem de critică si 
trebuie demarată în 1997 investiţia. 
     Sursa de finanţare: diminuarea cu 500.000 
mii lei de la Min.Apelor, Pădurilor si protecţiei 
Mediului anexa 3/26 cap.A “Lucrări în 
continuare”. 

 
0 1 2 3 4 5 

20. Deputat 
Moucha 
Romulus 

Anexa 10       NOTA La repartizarea pe 
unităţile adminis-trativ-teritoriale 
din cadrul judeţului, a sumelor 
defalcate din impozitul pe salarii, 
se va ţine seama de criteriile de 
mai sus  în funcţie de condiţiile 
specifice fiecărei localităti, de 
situaţia economică, socială si 
demografică a acestora. 

NOTA La repartizarea pe unităţile adminis-
trativ-teritoriale din cadrul judeţului, a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii, 
se va ţine seama de criteriile de mai sus, 
precum si de criteriile stabilite de consiliile 
judeţene împreună cu Direcţiile generale ale 
finanţelor publice respective,  în funcţie de 
condiţiile specifice fiecărei localităti, de 
situaţia economică, socială si demografică a 
acestora. 
 

     Creşterea autonomiei administraţiilor 
locale prin completarea listei cu criterii 
specifice locale. 

21. Deputat 
Popescu 
Dumitru 

Anexa 15 
Cap.9805 

EXCEDENT 
633.000.000 

EXCEDENT 
233.000.000 

     Diminuarea excedentului cu 400 
miliarde lei sumă necesară lu-crărilor de 
amenajări hidrotehnice începute si pentru 
modernizarea reţelelor de transport, 
energie electrică, precum si electrificarea 
satelor. 



     S-a ţinut seama că alocaţia actuală 
reprezintă doar 25-40% din nivelul 
anului 1996. 
 

 
 
                                                 PRESEDINTE,                                                    SECRETAR, 
                                        Dr.ing. Dan Ioan Popescu                                          Ioan Bivolaru 
 



PARLAMENTUL ROMANIEI 
CAMERA DEPUTATILOR                                                                                                                  ANEXA   2 
Comisia pentru industrii 
          si servicii 

AMENDAMENTE RESPINSE LA PROIECTUL LEGII 
BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1997-03-27 

Nr. 
Crt. 

Autorul Articolul 
Anexa 
Poziţia 

Textul iniţial din proiectul de lege Textul adoptat de comisie Motivaţie 

0 1 2 3 4 5 
1. Deputat 

Moucha 
Romulus 

Art.37 (3) 
Alineat nou 

 
__________ 

     (3) Procentul de 20% poate fi majorat de fiecare 
unitate administrativ teritorială cu aprobarea 
Consiliului Local în condiţiile art.100 din Legea 
nr.69/1996 a Administraţiei Publice, republicat, cu 
condiţia ca garanţia să fie autorizată de Ministerul 
Finanţelor si numai dacă utilizarea obiectivelor 
realizate din împrumutul contractat asigură resursele 
necesare rambursării împrumutului pe termen 
mijlociu si lung. 
 

     Prevederea se regăseş-te 
în alin.1 din art.37 text 
iniţial si se completează cu 
modificarea din art.37 alin.2 
prin propunerea majorării 
pentru limita maximă a 
împrumutului de la 20% la 
30% din ve-niturile proprii 
si sumele defalcate din 
impozitul pe salarii realizate 
în bugetul local pe 1996. 

2. Deputat 
Moucha 
Romulus 

Art.37 (4) 
Alineat nou 

 
___________ 

     (4) Obiectivele de investiţii care sunt finanţate din 
împrumuturi prin emisiune de titluri de valoare peste 
procentul de 20% se stabilesc de fiecare Consilu 
Local în funcţie de specificul unităţii administrativ 
teritoriale si importanţa acestora, cu avizul 
Ministerului Finanţelor. 

Idem pct.1 

 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 
3. Grup. Parlam. 

P.D.S.R. 
Art.44 alin.(2)     Pentru anul 1997, fondul special al drumurilor publice 

se va utiliza si pentru plata ratelor scadente la 
împrumuturile externe si/sau interne si a costurilor aferente 
acestor împrumuturi, inclusiv pentru autostrăzi. 

     Se propune eliminarea întrucát 
contravine destinaţiei fondului 
special al drumurilor publice 
stabilit prin Legea nr.118/1996. 

     Se rezolvă printr-un 
alineat (4) nou adminis 
la art.44 prin care 
reglementarea din 
alin.(1) si (2) se pune de 
acord cu Legea nr. 



118/1996. 
 

4. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Art.44 alin.(3)      Fondul special al drumurilor publice se va utiliza si 
pentru acoperirea contribuţiei în lei a părţii románe la 
cofinanţarea lucrărilor si obiectivelor cuorinse în 
acordurile de împrumut încheiate de statul román sau de 
Administraţia Naţională a Drumurilor, avánd garanţia 
statului cu organisme financiare internaţionale. 
 

     Se propune reformularea 
pentru punerea de acord cu Legea 
nr. 118/1996. 

Idem pct.3. 

5. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/19 A.8      AHE – OLT 
Sector Făgăraş - Avrig 

17.000.000 
15.000.000 

     AHE – OLT 
Sector Făgărăs – Avrig 

41.900.000 
37.400.000 

     Nu stabileşte sursa de 
finanţare conform 
art.137(5) din 
Conastituţie. 
 

6. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/19 A.11      AHE- OLT 
Sector Slatina – Dunăre 

37.110.000 
35.100.000 

     AHE – OLT 
Sector Slatina – Dunăre 

77.900.000 
70.400.000 

 

Idem.pct.5 

7. 
 
 
 

Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/19 A.23      AHE – OLT defileu Cornetu-Avrig 
21.588.000 
17.000.000 

AHE – OLT defileu Cornetu-Avrig 
201.000.000 
159.300.000 

Idem.pct.5 

 
0 1 2 3 4 5 

8. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/19 A.28      AHE – OLT  
sector Făgăraş - Hoghiz 

3.729.00 
3.000.000 

     AHE – OLT  
Sector Făgăraş - Hoghiz 

30.000.000 
27.000.000 

 

Idem.pct.5 

9. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/23 A.21      Modernizarea DN 7 A 
 Vioineasa – Vidra 

30.000 
28.100 

     Modernizarea DN 7 A 
 Vioineasa – Vidra 

4.000.000 
4.000.000 

 

Idem.pct.5 

10. Grup. Parlam. Anexa 3/23 A.52      Linie nouă de cale ferată       Linie nouă de cale ferată  Idem.pct.5 



P.D.S.R. Válcele – Rámnicu Válcea 
300.000 
275.000 

Válcele – Rámnicu Válcea 
40.000.000 
40.000.000 

11. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/23 A.53       Linie nouă de cale ferată 
Albeni – Seciuri – Berbeşti 

20.000 
190.000 

     Linie nouă de cale ferată 
Albeni – Seciuri – Berbeşti 

25.000.000 
25.000.000 

 

Idem.pct.5 

12. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/23 A.56      Linie nouă de cale ferată 
Dăngeni – Săvineşti – Dărăbani 

800.000 
800.000 

     Linie nouă de cale ferată 
Dăngeni – Săvineşti – Dărăbani 

6.000.000 
5.800.000 

     Sursa de finanţare 
propusă prin diminua-re nu 
este acceptată de Comisie, 
Aeroporul Oto-peni fiind o 
investiţie prioritară pentru 
ţară. 
 

13. Grup. Parlam. 
P.D.S.R. 

Anexa 3/23 A.57     Linie nouă de cale ferată 
Hárlău – Flămánzi 

2.000.000 
1.950.000 

     Linie nouă de cale ferată 
Hárlău – Flămánzi 

6.500.000 
6.200.00 

 

IDEM PCT.12. 

 
 
 
                                                        PRESEDINTE,                                             SECRETAR, 
                                               Dr.ing. Dan Ioan Popescu                                   Ioan Bivolaru 


