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       AVIZ  COMUN 

            asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1), art. 60 și ale 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 

2023, 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 din 12 decembrie 2022. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 şi anexa 

la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei (anexa 3/35). 

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

reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor, precum şi din partea Ministerului 

Economiei.   

În conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul activităţilor comune 

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

 

cristian.istrate
Conform cu originalul



 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi                                                                      

(31 voturi pentru și 7 voturi împotrivă),  proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2023 şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei                    

(anexa 3/35) au fost avizate favorabil, cu amendamente admise, care sunt redate în 

anexa ce 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 Daniel-Cătălin ZAMFIR 

                     PREŞEDINTE 

 

             Deputat BENDE Sándor 

 PREŞEDINTE 

 

     Senator ANTAL István-Loránt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 

AMENDAMENTE ADMISE: 
 

Nr. 

crt. 

Articolul din 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 

(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/sursa de finanțare 

1. Anexa 3/35 Studiu de fezabilitate Telegondola II 

Mamaia, județul Constanța 

  

                         1.000 mii lei 

  

Autori: sen. Eugen-Remus Negoi, dep. 

Stelian-Cristian Ion - Grupurile 

parlamentare USR 

Studiu de fezabilitate Telegondola II Mamaia, 

județul Constanța 

  

Extinderea instalației de transport pe cablu tip 

telegondolă, prelungire pe tronsonul Cazino 

Mamaia - Mamaia Nord. 

  

Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației (anexa nr. 3/28) la capitolul 5001, 

titlul 51, articolul 02, alineatul 38, Programul 

național de investiții "Anghel Saligny" cu suma de 

1.000 mii lei. 

2. Ministerul Economiei 

Anexa nr. 3/35/02 Capitolul 8201, TITLUL VII 

ALTE TRANSFERURI,  Investitii ale agentilor 

economici cu capital de stat 

  

  

  

  

  

Se suplimentează bugetul alocat cu 25 

mii mii lei pentru acțiunile de 

deschidere a exploatației de grafit de la 

Baia de Fier, faza filtrării iazului de 

decantare. 

  

Autor: dep. Radu-Dinel Miruță – 

Grupul parlamentar al USR 

  

  

  

Reînceperea exploatației de grafit de la Baia de 

Fier, inițial prin filtrarea iazului de decantare. 

Având în vedere că studiul de fezabilitate a fost 

deja achitat și demarat, solicit alocare bugetară 

pentru amenajarea exploatației, în conformitate cu 

rezultatele studiului, inițial pentru faza filtrării 

iazului de decantare. 

Sursa de finanțare: 

Capitolul ‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 

Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între Unități ale 

Administrației Publice’, Articol 2 ‚Transferuri de 

capital’, Alineat 38 ‚ Programul Național de 

Dezvoltare Locală (Etapa I) Cod 1284 

 


