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AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 59 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 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 2016, transmis de 
Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, republicat, cele patru Comisii au dezbătut proiectul de lege 
menţionat mai sus în şedinţa din 11 decembrie 2015. 

Cele patru Comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei, Comerţului şi 
Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (anexa 3/35). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi din 
partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri. 

  



  

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2016 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei, 
Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (anexa 3/35) au fost avizate favorabil. 
Singurul amendament respins este redat în Anexa care face parte integrantă din prezentul 
aviz. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare. 

 
 
 

                PREŞEDINTE                                                       PREŞEDINTE        
                                  
     Deputat Mihai TUDOSE                                  Senator Eugen ŢAPU NAZARE                 
 
 
 
                PREŞEDINTE                                                       PREŞEDINTE        
 
        Deputat Iulian IANCU                                Senator Mircea-Marius BANIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=7c4e6b99-cd06-40cb-b8e4-aa112f8c7717


  

ANEXA  
 

AMENDAMENT RESPINS: 
 
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 3/35 
Ministerul Economiei, Comerțului și 
Turismului 
 
8701 "Alte acţiuni economice",  
titlul 51 "Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
articolul 02 Transferuri de capital 
alineatul 21 Transferuri de la bugetul de 
stat către locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiții in turism 
 

Propuneri 2016… 43.949 mii lei 

Propunem includerea următorului 
obiectiv de investiții în programul 
şi proiectele de investiţii în turism 
finanțate în anul 2016: 
 
Finalizarea lucrărilor la Centrul 
balneoclimateric multifuncțional 
al stațiunii Borsec ....Propuneri 
2016..... 15.553 mii lei  
 
Reabilitarea și modernizarea 
Complexului turistic 
Sóskút...Propuneri 2016...3.000 
mii lei 
 
Autori: 
Moldován József, Antal István, 
Erdei D. István, Korodi Attila, 
Kelemen Hunor – deputaţi UDMR 
Végh Alexandru, Táncsos Barna – 
senatori UDMR 

 

Reabilitarea stațiunii balneoclimaterice 
Borsec și a Complexului turistic Sóskút 
figurează în Hotărârea Guvernului 
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, 
reintroducerea acestor stațiuni cu 
îndelungată istorie și reputație în 
circuitul balneoclimateric autohton și 
internațional reprezentând o prioritate 
națională. În prezent, necesarul de 
finanțare este 15.553 mii lei, 
reprezentând 50% din valoarea 
proiectului de construcție a Centrului 
balneoclimateric multifuncțional pentru 
stațiunea Borsec și de 3.000 mii de lei 
pentru Sóskút. 
Finalizarea investițiilor înseamnă 
posibilitatea demarării procesului 
repunerii stațiunilor din județul 
Harghita, implicit a României pe harta 
stațiunilor balneoclimaterice de rang 
european.  
Nu necesită sursă de finanțare. 

Prin vot, membrii 
celor patru Comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât suma 
este deja prevăzută în 
buget.  
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