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AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 

 
 

În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
pentru privatizare şi administrarea activelor statului din cadrul Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2011, trimis de Guvern. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul Senatului, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din  16 decembrie 2010. 

 Cele patru comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2011 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului Concurenţei şi  
Secretariatului General al Guvernului. 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: Ministerul Economiei 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliul Concurenţei, Secretariatul General al 
Guvernului şi Ministerul Finanţelor Publice. 

La această iniţiativă legislativă s-au depus amendamente de către deputaţi 
şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei PSD+PC, PD-L, PNL.  
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2011 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, Consiliului 
Concurenţei şi Secretariatului General al Guvernului au fost avizate favorabil. 
Amendamentele admise şi respinse sunt redate în Anexă la prezentul aviz.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare, urmând a fi adoptat cu respectarea prevederilor art.76 
alin.(2) din Constituţia României, republicată. 

 
    
 
 
 
          
               PREŞEDINTE,                                          PREŞEDINTE, 
        Deputat Mihai TUDOSE                        Senator Valentin-Gigel CALCAN         
 
 
 
 
 
 
 
 
               PREŞEDINTE,                                           PREŞEDINTE,                                       
        Deputat  Iulian IANCU                           Senator  Varujan VOSGANIAN 
 
 



 
ANEXA 1 

 
 

A M E N D A M E N T E    A D M I S E 
 

 
Nr. 
Crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/ali
neat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

0 1 2 3 
1. Legea bugetului de stat pe 2011 

Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, cap. 81.01, 
titlul 40, art. 40.16 
 

Se suplimentează cap. 81.01, titlul 40, art. 40.16 
„Programe de conservare şi închidere a minelor” cu 
suma de 256.022 mii lei pentru închiderea minelor 
CNH Petroşani conform Regulamentului ajutorului 
de stat pentru închiderea minelor necompetitive”. 
 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Mentionam ca Regulamentului ajutorului de 
stat pentru închiderea minelor necompetitive 
a fost aprobat de Consiliul Uniunii Europene 
in data de 10.12.2010. 
Subliniem faptul că, în cazul în care alocaţiile 
bugetare pentru industria cărbunelui nu vor fi 
cuprinse în legea bugetului de stat pe anul 
2011, CNH Petroşani nu va putea accesa 
sumele necesare programului de închidere a 
minelor şi nu va avea resursele financiare 
necesare desfăşurării normale a activităţii. 
Dacă nu se acordă fondurile necesare 
închiderii minelor conform legislaţiei 
europene, CNH Petroşani va fi obligată să 
concedieze toţi angajaţii (8770 persoane). 
Consecinţele ce rezultă sunt de nedorit atât în 
plan social cât şi pentru siguranţa 
zăcământului de cărbune şi a mediului. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
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2. Anexa nr. 3 / 08 / 01  

Capitolul 5000 
Total general - Consiliul 
Concurenţei 
 
 
Anexa nr. 3 / 08 / 01  
Capitolul 5100  
Titlul 10 Cheltuieli de personal 
 
 
Anexa nr. 3 / 08 / 01 
Capitolul 5100  
Titlul 20 Bunuri şi servicii 
 
 
Anexa nr. 3 / 08 / 01  
Capitolul 5001 
Titlul 70 Cheltuieli de capital 

Se suplimentează bugetul Consiliului Concurenţei 
cu suma de 4.398 mii lei,  de la 35.316 mii lei, la 
suma de 39.714 mii lei                                                 
 
 
Se propune suplimentarea bugetului titlului 
“Cheltuieli de personal” cu suma de 2.847 mii lei, 
de la 29.153 mii lei,                                         la 
suma de 32.000 mii lei 
 
 
Se propune suplimentarea bugetului titlului “Bunuri 
şi servicii”  cu suma de 1.035 mii lei, de la 4.233 
mii lei la suma de 5.268 mii lei 
 
 
Se propune suplimentarea bugetului titlului 
“Cheltuieli de capital”  cu suma de 516 mii lei, de la 
884 mii lei la suma de 1.400 mii lei 
 
Dep.Nicolae Bud - PDL 

1. Redistribuirea sumei de 4.398 mii lei din 
cadrul Anexei nr. 3/13/27, Cod Program 550, 
cod indicator 5001 Secretariatului General al 
Guvernului pentru Programul „Asigurarea şi 
îmbunătăţirea cadrului necesar sistemului 
de luare a deciziilor la nivelul Guvernului” 
din total 101.261 mii lei şi modificarea în 
consecinţă a acesteia. Reducerea ar fi de doar 
4,5 %, 
Menţionăm că, după cum se poate observa, 
finanţarea pentru 2011 a acestiu program 
raportat la perioada sa de derulare 2009 – 
2014 reprezintă un vârf de finanţare  
nejustificat, atât în raport cu realizările şi 
estimările programului, cât şi cu situaţia 
macroeconomică actuală a ţării.  
2. Consiliul Concurenţei a adus la bugetul de 
stat în perioada 2005-2009 suma de 392.571 
mii lei prin tarifele, taxele şi amenzile 
aplicate. 
Pentru funcţionarea instituţiei au fost 
realocate anual maxim 45% din  această 
sumă, cealaltă parte  fiind distribuită către 
alte componente ale Bugetului de stat. 
În consecinţă, sursa de finanţare, în cuantum 
de 4.398 mii lei provine din păstrarea la 
nivelul Consiliului Concurenţei a unui 
cuantum de  aprox. 47% din suma cu care 
instituţia noastră contribuie la Bugetul de 
stat.   
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ANEXA 2 

 
 

A M E N D A M E N T E    R E S P I N S E 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/grupa/titlul/art

icol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia 
amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
1. Cap. II ,B 

12 Locuinte , servicii si 
dezvoltare publica; lit.c – 
iluminat public si 
electrificare rurala; 
 

Alocarea sumei de 2,3 mil euro pentru 
modernizarea retelelor de iluminat public stradal 
prin valorificarea resurselor regenerabile in 
com. Cristesti, jud. Iasi   
Sen.Lazar Sorin C-tin PSD+PC 

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program 
MECMA 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

2. Cap. II ,B 
12 Locuinte , servicii si 
dezvoltare publica; lit.c – 
iluminat public si 
electrificare rurală- 
 

Alocarea sumei de 4.997.964,72 lei pentru  
modernizarea retelelor de iluminat public prin 
introducerea sistemului de iluminat 
neconventional in com. Cristesti, jud. Iasi  
Sen.Lazar Sorin C-tin PSD+PC  

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program 
MECMA 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

3. Cap. II ,B 
12 Locuinte , servicii si 
dezvoltare publica; lit.c – 
iluminat public si 
electrificare rurală- 
 

Alocarea sumei de 5.990.000 lei pentru  
modernizarea retelelor de electrificare rurala  in 
com. Focuri, jud. Iasi  
Sen.Lazar Sorin C-tin PSD+PC  

Finalizarea obiectivului de 
investitii/program 
MECMA 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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0 1 2 3 4 
4. Legea bugetului de stat pe 

2011 
Anexa nr. 3/35- Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei 4.804.749 lei pentru reabilitare  
reţea de alimentare cu energie electrică în 
municipiul Lupeni – staţiunea turistică Straja, 
judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 
 

Acest proiect este aprobat, 
contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni pentru 
acest proiect este de 
306.575 lei, valoarea totală 
a proiectului fiind de 
5.111.324 lei. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

5. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 697.078 lei pentru 
extinderea alimentării cu energie electrică în 
comuna Sîntămăria-Orlea, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 

Proiectul implică 
extinderea reţelei de joasă 
tensiune în cinci zone ale 
comunei care se 
caracterizează prin 
dezvoltare rezidenţială şi 
potenţial economi
deosebit, dar care este 
frânat de lipsa 
infrastructurii energetice. 

c 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 

Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

 

6. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 395.038,84 lei pentru 
realizarea  electrificarii zonelor neelectrificate 
din satul Copaci, comuna Totesti, jud. 
Hunedoara prin programul Electrificarea  
2007-2009. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 

Aceste fonduri sunt 
necesare pentru 
alimentarea cu energie 
electrica a  13 gospodarii 
din satul Copaci si 
repopularea acestui sat. 
Dosarul cererii de finantare 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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0 1 2 3 4 
a fost depus in luna Iunie 
2009, la MIRA. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 
 

7. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea reţelei electrice în satul Castau, 
comuna Beriu, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 
2009, suma estimată  
nefiind plătită. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

8. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 1.731.769 lei pentru 
reabilitarea  şi modernizarea Centrului Vechi 
al municipiului Lupeni, jud. Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC 
 

Proiectul este aprobat, 
contribuţia primăriei 
municipiului Lupeni este 
de 612.231 lei, valoarea 
totală a proiectului fiind de 
2.344.000 lei. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

9. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 3.000.000 lei pentru 
electrificarea satului URSICI comuna Bosorod, 
judetul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Realizarea acestui proiect 
de electrificare a satului 
Ursici ar favoriza 
stabilizarea locuitorilor in 
satele de munte si atragerea 
investitorilor. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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10. Legea bugetului de stat pe 

2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 205.000 lei pentru 
extinderea retelei electrice in satul Castau, 
comuna Beriu, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Lucrarea a fost executată în 
totalitate în cursul anului 
2009, suma estimată  
nefiind platită. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

11. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 120.000 lei pentru 
modernizarea iluminatului public în comuna 
Beriu, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Contract  multianual, suma 
estimată fiind cea aferenta 
anului 2011. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

12. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 27.706.660 lei pentru CET 
Paroseni Instalarea cazan de 270 t/h si a unui 
CAF de 100 Gcal/h, inclusiv amenajari in 
gospodaria de carbune si lucrari de alimentare 
cu apa de adaos, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Continuarea lucrarilor in 
vederea realizarea unui 
flux de benzi , continuarea 
lucrarilor in vederea 
finalizarii acumularii 
hidrotehnice Baleia. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

13. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  2.013.880 lei pentru 
Suprainaltarea depozitului de zgura si cenusa 
V. Caprisoara Transa II, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Asigurarea de spatii de 
depozitare a zgurii si 
cenusii. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

14. Legea bugetului de stat pe 
2011 

Alocarea sumei de  3.663.080 lei pentru 
Reabilitarea blocului nr. 4 de 150 MW, 

Proiectare,achizitionare si 
montare privind 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
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Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

reutilizarea prin pompare a 
condensatului rezultat de la 
boilerele de termoficare ale 
grupului nr. 4; proiectare, 
achizitie si montare 
instalatie filtre cu 
autocuratire si instalatie de 
caratire cu bile a 
condensatorului in timpul 
functionarii; alimentarea cu 
energie electrica a 
electropompelor de 
circulatie apa racire nr. 5 si 
6 din sectiile 5BA si 6 BA 
ale blocului nr. 4. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

15. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  202.400 lei pentru 
reabilitarea retelelor de apa fierbinte si a 
punctelor termice din sistemul de termoficare 
al Vaii Jiului, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Reducerea pierderilor 
datorate defectiunilor 
aparute in sistemul de 
termoficare in orasul 
Petroşani. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

16. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 52.525.548 lei pentru 
Instalatia pentru desulfurarea gazelor de ardere 
de la grupul nr. 4 de 150 MW si CAF de 103 
Gcal/h, Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 

Respectarea Directivei 
Europene 2001/80/EC, 
transpusa prin HG 
541/2003, modificata si 
completata prin HG 
322/2005 privind stabilirea 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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0 1 2 3 4 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

unor masuri pentru 
limitarea emisiilor in aer 
ale anumitor poluanti 
proveniti din instalatii mari 
de ardere. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

 

17. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  35.028.350 lei pentru 
schimbarea tehnologiei de colectare, transport 
si depozitare a zgurii si cenusii, Termoelectrica 
SA, Sucursala Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Respectarea prevederilor 
Directivei Europene 
31/1999, transpusa de HG 
349/2005 privind 
depozitarea deseurilor.  
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

18. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  7.621.209 lei pentru 
Instalare centrala termica de pornire pentru 
grupul nr. 4 de 150 MW din S.E. Paroseni, 
Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Asigurarea aburului 
auxiliar necesar pornirii 
grupului nr. 4. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

19. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  120.200 lei pentru 
imobilizari necorporale, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru 
respectarea drepturilor de 
autor cu privire la soft-urile 
utilizate. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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20. Legea bugetului de stat pe 

2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 225.800 lei pentru studii de 
prefezabilitate si studii de fezabilitate, 
Termoelectrica SA Bucureşti, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Necesare pentru 
suprainaltarea si inchiderea 
depozitului nou de zgura si 
cenusa (nr. 1) si pentru 
identificarea a noi 
capacitati de depozitare si 
pentru racordarea la SEN a 
noului grup energetic. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

21. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.756 .330 lei pentru dotari 
si achiziţii independente, Termoelectrica SA 
Bucureşti, Sucursala Electrocentrale Paroşeni, 
judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Asigurarea necesarului de 
dotări in vederea bunei 
desfăsurări a activitaţilor 
de exploatare, mentenanţă 
din cadrul S.E. Paroşeni. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

22. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  60.000 lei pentru expertiza 
tehnica a depozitului Radoni, IJAK si FERES, 
Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Necesara pentru demararea 
formelor privind 
depozitarea in fluid dens. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

23. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  30.000 lei pentru expertiza 
tehnica a depozitului nou de zgura si cenusa 
(nr.1), Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula  

Necesara pentru demararea 
formelor privind 
depozitarea in fluid dens. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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24. Legea bugetului de stat pe 

2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de 5.551.000 lei pentru lucrari 
de reparatie nivel 1-LN1 (lucrari de 
intretinere), Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru 
mentinerea in stare de 
functionare a capacitatilor 
de productie din cadrul 
S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

25. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  152.000 lei pentru Lucrari 
de reparatie nivel 2-LN2 (lucrari reparatii 
accidentale si neprogramate), Termoelectrica 
SA Bucureşti, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru 
mentinerea in stare de 
functionare a capacitatilor 
de productie din cadrul 
S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

26. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  7.968.000 lei pentru 
Lucrari de reparatie nivel 3-LN3 (lucrari de 
reparatii RC), Termoelectrica SA Bucureşti, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru 
mentinerea in stare de 
functionare a capacitatilor 
de productie din cadrul 
S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

27. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.089.000 lei pentru lucrari 
de reparatie nivel 4-LN4 (lucrari de reparatii 
RK), Termoelectrica SA Bucureşti, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru 
mentinerea in stare de 
functionare a capacitatilor 
de productie din cadrul 
S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

 12



0 1 2 3 4 
Guvernului 
 

28. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  101.200 lei pentru redarea 
in circuitul agricol a haldei de zgura si cenusa 
FERES IJAK, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru 
respectarea cerintelor 
impuse de legislatia de 
mediu. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

29. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  60.000 lei pentru realizarea 
unei instalatii proprii de termoficare a incintei 
S.E. Paroseni - Proiect Tehnic si Caiet de 
Sarcini, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
 Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesare pentru reducerea 
cheltuielilor facute pentru 
asigurarea microclimatului 
corespunzator in incinta 
S.E. Paroseni.  
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

30. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  20.000 lei pentru 
supraînălţarea si închiderea depozitului nou de 
zgura si cenuşa (nr.1) - Proiect Tehnic si Caiet 
de Sarcini, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesara pentru demararea 
formelor privind 
depozitarea in fluid dens.  
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

31. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  100.000 lei pentru executie 
lucrari de inchidere si redare in circuitul 
agricol si/sau silvic, sau lucrari de fixare a 
cenusii zburatoare pina la inceperea lucrarilor 
de depozitare a zgurii si cenusii sub forma de 
fluid dens pentru RADONI-Proiect Tehnic si 
Caiet de Sarcini, Termoelectrica SA, Sucursala 
Electrocentrale Paroşeni, judeţul Hunedoara. 

Necesara pentru 
respectarea cerintelor 
impuse de legislatia de 
mediu.  
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

32. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.000.000 lei pentru 
realizarea unui bloc energetic nou la SE 
Paroseni -Proiect Tehnic si Caiet de Sarcini, 
Termoelectrica SA, Sucursala Electrocentrale 
Paroşeni, judeţul Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  
 

Necesar pentru cresterea 
capacitatii de productie la 
S.E. Paroseni. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

33. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.000.000 lei pentru 
expertiza tehnica a depozitului de zgura si 
cenusa Valea Caprisoara, Termoelectrica SA, 
Sucursala Electrocentrale Paroşeni, judeţul 
Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesara pentru demararea 
formelor privind 
depozitarea in fluid dens. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

34. Legea bugetului de stat pe 
2011 
Anexa nr. 3/35 Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri 
 

Alocarea sumei de  1.541.092 lei pentru 
modernizare străzi Tudorăneşti, Golceşti, 
Răbăreasa,Municipiul Brad, judeţul 
Hunedoara. 
Sen.Vasile Cosmin Nicula PSD+PC  

Necesara pentru 
dezvoltarea comunităţii 
miniere. 
Sursa de finanţare:Fondul 
de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

35. Legea Bugetului de Stat 
pe 2011 
Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Realizarea unui sistem de transformare a 
energiei solare în energie electrică – oraş 
Hârlău – 
Valoare 6.000.000 lei 
Sen.Florin Constantinescu PSD+PC 

Obiectivul general al 
proiectului este realizarea 
unei capacităţi de 
producere a energiei 
realizându-se o economie 
substanţială la nivelul 
bugetului local. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 
 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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36. Legea Bugetului de Stat 

pe 2011 
Anexa 3/35 
Ministerul Economiei 

Finalizare Complexul Hidroenergetic Lunca 
Pascani. 
Valoare – 237.000.000 lei. 
Sen.Florin Constantinescu PSD+PC  

Este necesară finalizarea 
investiţiilor pentru a se 
evita degradarea lucrărilor 
efectuate până în prezent. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

37. Anexa nr.3/35, Ministerul 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri  

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri , anexa 3/35 cu suma de :  
Sen.Alexandru Cordoş PSD+PC 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - alimentarea cu gaz a 
localităţii Huedin din 
judetul Cluj  
 - valoare – 50.000.000 lei 
 - infiinţarea unui parc 
Industrial in localitatea 
Turda jud Cluj 
 - valoare – 20.000.000 lei 
- infiinţarea unui  parc 
Industrial in localitatea 
Huedin jud Cluj 
 - valoare – 15.000.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri  
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

38.  MINISTERUL 
ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI 
MEDIULUI DE 
AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Vrancea cu 100.000 lei pentru 
modernizare iluminat public în comuna 
Tătăranu 
Dep.Tîlvăr Angel PSD+PC 

Este necesară această 
investiţie pentru creşterea 
gradului de siguranţă al 
cetăţenilor în comuna 
Tătăranu 
Fondul de rezervă la 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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dispoziţia Guvernului 
 

 

39. MINISTERUL 
ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI 
MEDIULUI DE 
AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Vrancea cu 1.000.000 lei pentru 
extindere reţea electrică sat Năneşti- zona islaz 
şi între satele Călienii Noi şi Călienii Vechi, 
comuna Năneşti 
Dep.Tîlvăr Angel PSD+PC  
 

Extinderea reţelei de 
electrificare a comunei 
Năneşti 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

40. MINISTERUL 
ECONOMIEI, 
COMERŢULUI ŞI 
MEDIULUI DE 
AFACERI 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
judeţului Vrancea cu 570.300 RON pentru 
extindere reţea electrică pentru alimentare cu 
energie electrică satele Milcovul şi Lamoteşti, 
în cadrul programului de „Electrificare 2007-
2009”, pe DN 23 A, Focşani-Măicăneşti, 
comuna Măicăneşti 
Dep.Tîlvăr Angel PSD+PC  
 
 

Continuarea investiţiei este 
necesară atât pentru a mări 
gradul de siguranţă al 
cetăţenilor din comună cât 
şi a traficului pe DN 23A. 
Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

41. Anexa 3/35/cap.8.1.01 
titlul 40,  
art.40.16„Programe de 
conservare şi închidere a 
minelor,, 
 
Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de 
Afaceri 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri, anexa3/35/cap.8.1.01 
titlul 40, art. 40.16 cu   suma de 256.022.000 
RON pentru închiderea minelor CHN 
Petroşani conform Regulamentului ajutorului 
de stat pentru închiderea minelor 
necompetitive, aprobat de Consiliul UE la data 
de 10.dec.2010. 
Dep.Viorel Arion PDL 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru 
acoperirea cheltuielilor cu 
închiderea minelor CHN 
Petroşani. 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă al Guvernului. 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

42. Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

Se suplimentează cu suma de 24.011 mii lei 
cheltuielile necesare pentru Reparaţia Bisericii 
„SF. 40 MUCENICI”, Parohia Ortodoxă 
Văleni, comuna Văleni, judeţul Neamţ 

Dep.Victor Surdu PSD+PC 

Suma este necesară 
efectuării reparaţiilor la 
această biserică din 1519, 
considerată monument 
istoric  

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
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Sen.Ioan Chelaru PSD+PC Sursa de finanţare: 

Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

iniţiator nu este sustenabilă. 
 

43. Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

Se suplimentează cu suma de 21.469 mii lei 
cheltuielile necesare pentru Reparaţia Bisericii 
„SF. PARASCHEVA”, Parohia Ortodoxă 
Moreni, comuna Văleni, judeţul Neamţ 

Dep.Victor Surdu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Suma este necesară 
efectuării reparaţiilor la 
această biserică din 1864, 
considerată monument 
istoric  
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

44. Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

Se suplimentează cu suma de 2.500 mii lei 
cheltuielile necesare construirea Bisericii 
„PAROHIE CONTESTI”, comuna Girov, 
judeţul Neamţ 

Dep.Victor Surdu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Suma este necesară 
continuării şi finalizării 
investiţiei 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
 

45. Anexa 3/13/02  
Cap.67.01 
Grupa 59 
Art.12 

Se aprobă alocarea sumei de 400 mii lei 
necesară investiţiei „Construire Biserica Ştefan 
cel Mare şi Sfânt”, sat Ştefan cel Mare, judeţul 
Neamţ 

Dep.Victor Surdu PSD+PC 
Sen.Ioan Chelaru PSD+PC 

Suma este necesară 
demarării construirii 
bisericii din satul Ştefan 
cel Mare. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia 
Guvernului 
 

Prin vot, membrii celor patru 
Comsii au considerat că 
adoptarea acestui amendament 
nu se justifică, întrucât sursa 
de finanţare precizată de 
iniţiator nu este sustenabilă. 
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