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AVIZ  COMUN 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 21 și art. 61 din Regulamentul activităţilor 

comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică 

economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru industrii şi servicii din                             

Camera Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii                           

şi Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale din Senat au 

fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat                         

pe anul 2021, transmis de Guvernul României. 

Conform prevederilor art. 22 și art. 52 din Regulamentul activităţilor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisiile au dezbătut proiectul de 

lege menţionat mai sus în şedinţa din 25 februarie 2021, desfășurată atât la sediul 

Parlamentului pentru unii membri, cât și prin mijloace electronice pentru alți membri. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa 

la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului (anexa 3/35). 

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea                      

Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.  

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul activităţilor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.  



 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi,  proiectul Legii bugetului                     

de stat pe anul 2021 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget                                 

al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului  (anexa 3/35) au fost 

avizate favorabil. Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte 

integrantă din prezentul aviz comun. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare. 

 

 

 

 

                      PREŞEDINTE 

 

       Deputat Costel Neculai DUNAVA    

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE 

 

      Senator Silvia-Monica DINICĂ 

                  PREŞEDINTE 

 

          Deputat BENDE Sándor 

 PREŞEDINTE 

 

     Senator ANTAL István-Loránt  

 

 

 

 

VOT 

Pentru: 32 

Împotrivă: 17 

Abțineri : 0 

 

 

 

 

 

 



ANEXA  

 

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 / 35 / 27 privind Bugetul 

Ministerul Economiei Antreprenoriatului 

și Turismului 

 

Cod ordonator 35 24931499, Cod 

program 355 

 

Dezvoltarea produselor turistice 

 

Programul este destinat 

sustinerii/dezvoltării/regenerării/revitaliz

arii turismului în Romania, a produselor 

turistice 

În proiectul de buget sunt 

prevăzute credite de angajament 

în suma de 685.485 mii lei și 

credite bugetare de 685.485 mii 

lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

angajament cu 4.000 mii lei și 

credite bugetare cu 4.000 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finanțării Proiectelor de 

realizare a rețelelor de apă, 

gaz, canalizare și electrice în 

vederea Dezvoltării 

Infrastructurii de turism în zona 

Padina Peștera – Construirea 

domeniului schiabil și a 

infrastructurii  turistice în zona 

Padina Peștera, comuna 

Moroieni, jud. Dâmbovița. 

 

  Autor: Titus Corlațean senator 

PSD,  

 

   Holban Georgeta-Carmen 

deputat PSD,  

 

   Popa Radu Mihai deputat PSD,  

 

   Ţachianu Marian deputat PSD,  

 

   Vulpescu Ioan deputat PSD 

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MFP - Acțiuni Generale, 

cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
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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 

 

2.  Anexa nr. 3 / 35 / 29 privind Bugetul 

Ministerul Economiei Antreprenoriatului 

și Turismului 

 

f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, 

asistență tehnică, pentru probe 

tehnologice și teste si predare la 

beneficiar si de execuție privind 

reparațiile capitale, precum și alte 

categorii de lucrări de interventii, cu 

excepția celor incluse la lit.d), astfel cum 

sunt definite de legislația în vigoare, 

inclusiv cheltuielile necesare pentru 

obținerea avizelor, autorizațiilor și 

acordurilor prevăzute de lege 

În proiectul de buget la grupa  

5101 Autorități Publice și 

Acțiuni Externe sunt prevăzute 

credite de angajament în suma 

de 67.841 mii lei și credite 

bugetare de 67.841 mii lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

angajament cu 600 mii lei și 

credite bugetare cu 500 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finanțării studiului de 

fezabilitate, studii de teren, 

acorduri și avize, proiect tehnic 

pentru proiectul Dezvoltarea 

Infrastructurii de turism în zona 

Padina Peștera – Construirea 

domeniului schiabil și a 

infrastructurii  turistice în zona 

Padina Peștera, comuna 

Moroieni – FAZA II, jud. 

Dâmbovița.   

 

  Autor: Titus Corlațean senator 

PSD,  

 

    Holban Georgeta-Carmen 

deputat PSD,  

 

    Popa Radu Mihai deputat PSD,  

 

    Ţachianu Marian deputat PSD,  

 

    Vulpescu Ioan deputat PSD 

 

 

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MFP - Acțiuni Generale, 

cod 50.01- Anexa nr. 3 / 65 / 01 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
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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 

 

3.  Anexa nr. 3 / 35 / 29 privind Bugetul 

Ministerul Economiei 

Antreprenoriatului și Turismului 

 

f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, 

asistență tehnică, pentru probe 

tehnologice și teste si predare la 

beneficiar si de execuție privind 

reparațiile capitale, precum și 

altecategorii de lucrări de interventii, cu 

excepția celor incluse la lit.d), astfel 

cum sunt definite de legislatia in 

vigoare, inclusiv cheltuielile necesare 

pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor 

și acordurilor prevăzute de lege 

În proiectul de buget la grupa  

5101 Autorități Publice și 

Acțiuni Externe sunt prevăzute 

credite de angajament în suma 

de 67.841 mii lei și credite 

bugetare de 67.841 mii lei.   

Se majorează propunerea de 

buget cu privire la creditele de 

angajament cu 500 mii lei și 

credite bugetare cu 400 mii lei 

pentru anul 2021, în vederea 

finanțării studiului de 

fezabilitate, studii de teren, 

acorduri și avize, proiect tehnic 

pentru proiectul Telegondola 

Urbană Târgoviște-Mânăstirea 

Dealu. 

 

  Autor: Titus Corlațean senator 

PSD,  

 

     Holban Georgeta-Carmen 

deputat PSD,  

 

     Popa Radu Mihai deputat 

PSD,  

 

     Ţachianu Marian deputat PSD,  

 

     Vulpescu Ioan deputat PSD 

 

 

 

 

 

 

Sursa de finanțare: bugetul de stat, 

realocare din Fondul de Rezervă, 

Buget MFP - Acțiuni Generale, 

cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=140&cam=2&leg=2020
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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 

 

4.  Anexa nr. 3 / 35 / 26 Ministerul 

Economiei, Anteprenoriatului și 

Turismului, Cod ordonator 35 24931499, 

Programul 355 „Dezvoltarea produselor 

turistice” 

Se propune suplimentarea sumelor 

prevăzute la Anexa 3/35/26 

Ministerul Economiei, 

Anteprenoriatului și Turismului, 

Cod ordonator 35 24931499, 

Programul 355 „Dezvoltarea 

produselor turistice”, cu suma de 

5844 mii lei  

 

Autori: 

Ioan STAN, senator PSD 

Mirela Elena ADOMNICĂI, 

deputat PSD 

Eugen BEJINARIU, deputat PSD 

Vlad POPESCU, deputat 

PSD/PPU-SL             

Gheorghe ȘOLDAN, deputat PSD 

 

 

 

Construirea unui parc de aventură în 

comuna Sucevița, județul Suceava 

Sursa de finanțare: diminuarea cu 

aceeași sumă a Fondului de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

5.  Anexa nr.3/35 – bugetul Ministerului 

Economiei, Antreprenorialului și 

Turismului  

Se majorează creditele de 

angajament  cu suma de 2.000.000 

mii lei și creditele bugetare cu 

suma de 1.000.000 mii lei pentru 

stimularea investițiilor și 

retehnologizarea companiilor din 

România în cadrul Programului 

național „Fabricat în România” 

 

Autor:  

Ion Marcel Ciolacu, deputat 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

 

Este necesară implementarea 

Programului pentru stimularea 

investițiilor mari în vederea 

finanțarea investițiilor care 

antrenează un număr mare de 

furnizori locali, în lanțul de 

producție. Criterii prioritare: crearea 

de locuri de muncă, transfer 

tehnologic. 

Este necesară de asemenea o schema 

de ajutor de stat destinată 

retehnologizării companiilor locale 

prin transfer de tehnologie de la 

companiile străine. 

 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 
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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 

 

Sursa de finanțare: Încasări din 

impozitul pe venit și pe profit, 

recuperare arierate, realocare de la 

Capitolul - Alte transferuri 

6.  Bugetul Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului, Anexa 

nr. 3 / 35 / 02 Acțiuni generale 

economice, comerciale și de muncă 

Se majorează creditele de 

angajament cu suma de 2.000.000 

mii lei și creditele bugetare cu 

suma de 1.000.000 mii lei.   

 

Autori: 

Ion Marcel Ciolacu – deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

 

Este necesară implementarea 

Programului pentru stimularea 

investițiilor mari în vederea 

finanțarea investițiilor care 

antrenează un număr mare de 

furnizori locali, în lanțul de 

producție. Criterii prioritare: crearea 

de locuri de muncă, transfer 

tehnologic. 

Este necesară de asemenea o schema 

de ajutor de stat destinată 

retehnologizării companiilor locale 

prin transfer de tehnologie de la 

companiile străine. 

 

Sursa de finanțare: Încasări din 

impozitul pe venit și pe profit, 

recuperare arierate BS, conform 

Buletin Fiscal ANAF Trim III 2020. 

Redistribuiri din capitolul Alte 

Transferuri. 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

7.  Bugetul Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului, Anexa 

nr. 3 / 35 / 02 5001.40.13 Susținerea 

exportului, a mediului de afaceri și a 

tranzacțiilor internaționale 

Se majorează creditele de 

angajament cu suma de 75.000 mii 

lei și creditele bugetare cu suma de 

55.000 mii lei 

 

Autori: 

Ion Marcel Ciolacu – deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

 

Este necesară susținerea și 

promovarea exporturilor românești 

având în vedere căderea piețelor 

externe și creștere deficitului de 

balanță comercială.  

Sursa de finanțare: Sursa de 

finanțare: Prin distribuirea fondurilor 

din bugetul Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului si Turismului 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 
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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 

 

8.  Bugetul Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului, Anexa 

nr. 3 / 35 / 02 5001.55.01.16 Alte 

Transferuri 

Se majorează creditele bugetare cu 

suma de 100.000 mii lei 

reprezentând Plata valorii de 

executare a garanției in contul 

finanțatorilor în cadrul 

programului pentru susținerea 

exporturilor.  

 

Autori: 

Ion Marcel Ciolacu – deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

 

Este necesară realizarea unui 

Program de stimulare a exporturilor 

prin acordarea de garanții 

guvernamentale de până la 100% prin 

Eximbank în vederea menținerii 

activității curente și a creștere 

capacității de export în special pe 

piețe terțe. 

 

Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă bugetară aflat la 

dispoziția Guvernului.  

Bugetul Ministerului Finanțelor 

Publice – Acțiuni Generale 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

9.  Programul pentru stimularea înființării 

întreprinderilor mici și mijlocii ”Start-up 

Nation - ROMANIA", Anexa nr. 3 / 35 / 

27 - Bugetul Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului, Capitol 

55.01.16 sprijinirea înființării de noi 

întreprinderi și susținerea dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii 

 

Se propune suplimentarea 

creditelor de angajament cu suma 

de 2.000.000 mii lei pentru 

finanțarea Programului Start Up 

Nation III 2021. Se propune 

suplimentarea creditelor bugetare 

cu 250.000 mii lei,  restanțe pentru 

plata proiectelor implementate în 

programele anterioare.  

 

Autori: 

Ion Marcel Ciolacu – deputat 

PSD 

Grup parlamentar PSD 

 

Asigurarea finanțării integrale a 

pentru stimularea înființării 

întreprinderilor mici și mijlocii 

„Start-up Nation - ROMANIA".   

 

Sursa de finanțare: bugetul național, 

realocare suma de 250.000 mii lei din 

Buget MFP-Acțiuni Generale, cod 

5001.30.02.01 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

10.  Anexa nr.3/35 – bugetul Ministerului 

Economiei, Antreprenorialului și 

Turismului  

Se majorează creditele de 

angajament  și creditele bugetare 

cu suma de 100.000 mii lei pentru 

sprijinirea studenților din România 

prin intermediul Programului 

național „Start-up pentru studenți” 

Finanțarea incubatoarelor de afaceri 

în universități, în conlucrare cu 

partenerii locali (autorități publice, 

companii care activează pe piața 

locală). 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  
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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 

 

 

Autor:  

Ion Marcel Ciolacu, deputat 

PSD 

Grup Parlamentar PSD 

 

Sursa de finanțare: Încasări din 

impozitul pe venit și pe profit, 

recuperare arierate, realocare de la 

Capitolul - Alte transferuri 

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

11.  Anexa 3 / 35 / 02 – Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului 

 

Capitolul 5001 

Suplimentarea bugetului 

Ministerului Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului 

cu suma de 1.000.000 mii lei. 

 

Autori: TRIF Bogdan (PSD) 

INTOTERO Natalia-Elena 

(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), 

TOMA Ilie (PSD), 

RESMERIȚĂ Cornel-Cristian 

(PSD) 

Grupul Parlamentar PSD 

 

Suplimentarea bugetară, în valoare de 

1.000.000 mii lei, este propusă pentru 

continuarea programului voucherelor 

de vacanţă și anii următori. 

 

Măsura menţinerii acordării 

voucherelor de vacanţă în cuantum de 

1.450 lei, va sprijini industria 

ospitalităţii puternic afectată de 

efectele pandemiei Covid-19, în 

sensul recuperării pierderilor suferite 

ca urmare a suspendării activităţii 

structurilor de primire turistice cu 

funcţiuni de cazare şi/sau alimentaţie 

publică sau a restrângerii circulaţiei 

persoanelor în anumite zone cu grad 

de infectare ridicat. Totodată, aceste 

vouchere creează un context 

economic favorabil pentru toate 

sectoarele adiacente turismului. 

Studiile arată că, per total, beneficiile 

financiare depășesc impactul bugetar 

inițial. 

 

Sursă de finanțare: Anexa nr. 3 / 65 

/ 01 – Bugetul Ministerului 

Finanțelor - Acțiuni Generale 

 

 

 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 
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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 

 

12.  Anexa 3/35 

Ministerul Economiei, Atreprenoriatului 

şi Turismului 

 

Amenajare grupuri sanitare la 

şcoala gimnazială Ioan Grigore 

Teodorescu din sat Ruseni, 

comuna Borleşti, Judeţul Neamţ 

 

Cofinanţare: 170 mii lei 

Dep.Şerban  Constantin 

Grup parlamentar PSD 

 

Îmbunătățire infrastructură  școlară 

 

Sursa de finanţare: MEC, Buget local 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

13.  Anexa 3/35 Ministerul Economiei 

Antreprenoriatului și Turismului Se propune alocarea sumei de 

150.000 mii lei pentru extindere 

magistrală transport gaz pe Valea 

Crișului din județul Arad. 

Autor:  

Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD  

Adrian Alda , deputat PSD 

Grup Parlamentar PSD 

-Creșterea calității vieții locuitorilor 

de pe Valea Crișului 

-Dezvoltarea potențialului economic 

al zonei și atragerea de investiții. 

Sursă de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

14.  Anexa nr 3/35 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului si Turismului  

Bază Salvare Salvamont în stațiunea 

Păltiniș, Municipiul 

Sibiu” , finanțat în cadrul Programului 

pentru Dezvoltarea Investiţiilor în 

Turism, aprobat prin Hotărârea de 

Guvern nr.558/2017. 

Alocare credite bugetare în 

cuantum de 1.656 mii lei pentru 

finalizarea lucrărilor de 

construcție Bază salvare 

Salvamont în stațiunea Păltiniș, 

municipiul Sibiu, jud. Sibiu.  

 

Autor: 

Deputat PSD, Bogdan Gheorghe 

Trif 

Grup Parlamentar PSD 

 

 

Lucrări în continuare la 

amenajarea bazei de salvare 

Salvare în stațiunea Păltiniș, 

județul Sibiu, destinată cazării 

personalului pentru activitățile de 

salvare a turiștilor. 

 

Sursa de finanțare: Fondul de 

rezervă la dispoziția Guvernului. 

Fonduri guvernamentale 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=107&cam=2&leg=2020
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.mp?idm=7&cam=2&leg=2020
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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 

 

15.  Anexa nr. 3 / 35 / 27 Alocare credite bugetare în 

cuantum de 5.540 mii lei pentru 

Dezvoltarea infrastructurii turistice 

în stațiunea balneoclimaterică 

Ocna Sibiu, oraș Ocna Sibiului, 

jud. Sibiu 

 

Autor: 

Deputat PSD, Bogdan Gheorghe 

Trif 

Grup Parlamentar PSD 

Îmbunătățirea condițiilor balneare, de 

cazare, de acces și de infrastructură, 

în stațiunea balneară, pentru creșterea 

gradului de atractivitate, dar și pentru 

confortul turiștilor. 

 

Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 

la dispoziția Guvernului. 

Fonduri guvernamentale 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 

 

16.  Anexa nr.3/35 Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului 

Se suplimentează bugetul cu suma 

de 5.000 mii lei pentru construire 

tabără de arheologie, punct de 

belvedere și cale de acces pentru 

punerea în valoare a siturilor 

arheologice Cetățuia și Antonio, 

orașul Odobești, județul Vrancea. 

 

Autor: 

Halici Nicușor, deputat PSD 

Grup Parlamentar PSD 

Crearea de infrastructură de turism.  

 

Sursă de finanțare: 

Realocare din Fondul de rezervă al 

Guvernului, Bugetul MFP - acțiuni 

generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 

Capitol 50.01 

Prin vot, membrii celor 

patru Comisii au 

considerat că adoptarea 

acestui amendament nu 

se justifică, întrucât 

sursa de finanţare  

precizată de iniţiator nu 

este sustenabilă. 
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