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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
 
     CAMERA  DEPUTAŢILOR                                                     SENAT 
Comisia pentru industrii si servicii                  Comisia economică, industrii şi servicii 
           Bucureşti, 12.02.2009                                                Bucureşti, 12.02.2009 
                Nr.23/44/2009                                                           Nr.XX/61/2009 
 
 

 
 

AVIZ    COMUN 
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 

 
 

  În conformitate cu prevederile art.1 pct.2 şi art.9 din Regulamentul 
şedinţelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru industrii şi 
servicii a Camerei Deputaţilor şi Comisia economică, industrii şi servicii a 
Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2009, trimis cu adresa nr.P.L.x 44 din 10 februarie 2009, respectiv L 
15/2009. 
  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 12 februarie 2009. 
  Cele două comisii au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2009 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Turismului, Ministerului Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei şi Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale. 
  La lucrările Comisiilor reunite au participat, in calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: 

- Ministerul Transporturilor: domnul ministru Radu Berceanu; 
- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei: domnul ministru 

Vasile Blaga; 
- Ministerul Turismului: domnul secretar de stat Cornel Popovici; 
- Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale: domnul preşedinte Gelu 

Agafiel Mărăcineanu. 
La această iniţiativă legislativă s-au depus amendamente de către 

deputaţi şi senatori aparţinând grupurilor parlamentare ale Alianţei „PSD+PC”, 
PD-L, PNL şi UDMR. 
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  În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2009 şi anexele la acesta cu privire la proiectele de buget 
ale Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerului Turismului, 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei şi Agenţiei Naţionale pentru 
Resurse Minerale, au fost avizate favorabil cu amendamente admise redate în 
Anexa 1şi amendamente respinse redate în Anexa 2. 
  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 Iulian Iancu                                 Senator Varujan Vosganian                 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
                
 
 
 



 3

Anexa 1 
 

A M E N D A M E N T E   A D M I S E 
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
 

lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor,apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

0 1 2 3 
1 Art.26. – În bugetul Ministerului şi 

Infrastructurii, din suma de 15.740 mii 
lei prevăzută la titlul „Active 
nefinanciare”, suma de 2.832 mii lei 
este utilizată pentru dotarea Şcolii 
Superioare de Aviaţie Civilă, cu un 
simulator necesar instruirii practice a 
cursanţilor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Art.26 – În bugetul Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, din suma de 22.540 mii lei prevăzută la 
titlul „Active nefinanciare”, suma de 2.832 mii lei este 
utilizată pentru dotarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă 
cu un simulator necesar instruirii practice a cursanţilor, 
suma de 1.500 mii lei pentru Obiect nr.2, Pavilion pregătire 
şi cazare Strejnic, suma de 2.271 mii lei pentru Obiect nr.3, 
Hangar Întreţinere şi Reparaţii Strejnic, suma de 433 mii 
lei pentru majorarea puterii electrice aferente 
echipamentului de balizaj al pistei 08-26 Strejnic şi a căii 
de rulare aferente, suma de 690 mii lei pentru 
modernizarea infrastructurii depozitului de carburanţi 
Strejnic (Obiect nr.4), suma de 1.106 mii lei pentru 
drumuri, platforme, împrejmuire şi porţi (Obiect nr.5) – 
realizarea drumului tehnologic perimetral pe o lungime de 
4.100 m, suma de 800 mii lei pentru înlocuirea portierelor 
şi a pardoselii a hangarului Strejnic.” 
 
 
 
 

Având în vedere importanţa 
Aerodromului Strejnic – obiectiv de 
interes naţional – este necesară 
efectuarea unor lucrări pentru a căror 
realizare sunt necesare fonduri în sumă 
de 6.800 mii lei, astfel: 
- 1.500 mii lei pentru Obiect nr.2 – 
Pavilion pregătire şi cazare Strejnic; 
- 2.271 mii lei – pentru Obiect nr.3 
Hangar întreţinere şi reparaţii Strejnic; 
- 433 mii lei majorarea puterii electrice 
aferente echipamentului de balizaj al 
pistei 08 – 26 Strejnic şi al căii de rulare 
aferentă; 
- 690 mii lei pentru Obiect nr.4 – 
modernizarea infrastructurii depozitului 
de carburanţi Strejnic; 
- 1.106 mii lei pentru Obiect nr.5 – 
drumuri, platforme, împrejmuire şi poţi, 
realizarea drumului tehnologic 
perimetral pe o lungime de 4.100 m; 
- 800 mii lei pentru înlocuirea 
portierelor şi a pardoselii a hangarului 
Strejnic. 
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0 1 2 3 
 Anexa 3/24 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se diminuează cu suma de 6.800 mii lei la 
Cap.84.01 - Transporturi, Titlul 59 – Alte 
cheltuieli, Art.59.01 Burse şi se majorează cu 
suma de 6.800 mii lei la Titlul 71 – Active 
nefinanciare, din care: 
- la Art.71.01 – Active fixe, alin.71.01.01 – 
Construcţii cu suma de 433 mii lei; 
- la Art.71.03 – Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe cu suma de 6.367 mii lei. 
 
Autor: Deputat Mircea Nicu Toader – PD-L 
 

 

2 Anexa 3/49 
Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale 
 

Trecerea sumei de 65 mii lei în cadrul Titlului 10 
– cheltuieli de personal – articolul 10.01 – 
cheltuieli salariale în bani, de la alineatul 04 – 
Spor de vechime la alineatul 02 – Salarii de merit 
suma de 60 mii lei şi la alienatul 07 – Ore 
suplimentare suma de 5 mii lei. 
 
 
Autor: 
Comisia pentru industrii şi servicii – Camera 
Deputaţilor 
Comisia economică, industrii şi servicii - Senat 
 

Suma totală propusă în proiectul de 
buget al ANRM pe 2009, la Titlul 10 - 
cheltuieli de personal - rămâne 
neschimbată. 
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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 

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 
 
 

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 

0 1 2 3 4 
1 Fişa obiectivului /proiectului/ 

categoriei de investiţii – Fluidizarea 
traficului pe DN1 între km 8+100 - 
17+100 şi centura rutieră în zona de 
nord a Municipiului Bucureşti – 
ob.5A, 5B 
 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 12/2012 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 87990 mii lei 
1.4. Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 87990 mii lei 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
87990 mii lei 
 

Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiţii – Fluidizarea traficului pe DN1 
între km  8+100 - 17+100 şi centura 
rutieră în zona de nord a Municipiului 
Bucureşti – ob.5A, 5B  
 
 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 12/2010 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de finanţat, 
sursele de finanţare şi costurile de 
funcţionare şi de întreţinere după punerea 
în funcţiune a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 2009) 
112562 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 112562 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
112562 mii 
 
Deputat Canacheu Costica – PD-L 
 

„Extinderea centurii rutiere a 
Municipiului Bucureşti între DN1 A 
şi DN1” şi respectiv pe sectorul 
cuprins între km 2+400 şi DN2 este 
un proiect a cărei finalizare rapidă 
este extrem de importantă pentru 
fluidizarea traficului în zona de nord 
a capitalei. 
Diferenţa de 44.572 mii lei este 
necesară pentru devansarea 
finalizării proiectului cu 2 ani. 
 
Surse de finanţare pentru diferenţa: 
1. PROGRAMUL DE INVESTIŢII 
PUBLICE PE GRUPE DE 
INVESTIŢII ŞI SURSE DE 
FINANŢARE – anexa 3/24/28, 
pag.4, Alte cheltuieli de investiţii – 
„Dotări independente” 
2. Programul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier”, 
cod 669 – Anexa 3/24/26, pag.26 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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0 1 2 3 4 
2  Anexa 3/24/29 cap.64.01 – obiectiv 

proiect nou  
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

La Anexa 3/24/29 cap.64.01 – obiectiv 
proiect nou – Ministerul Transporturilor 
şi Infrastructurii, se propune introducerea 
unui nou obiectiv de investiţii 
„Construire terminal pasageri la 
Aeroportul Oradea” în valoare de 
183.842 mii lei 
 
Autor: Dep.LuciaVarga – Grupurile 
reunite ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
aeroportuare şi aducerii la standarde 
europene a Aeroportului Oradea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

3  Programul de creştere a capacităţii 
aeroportuare şi a siguranţei 
transportului aerian 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 
 

Se propune suplimentarea sumei alocate 
Programului de creştere a capacităţii 
aeroportuare şi a siguranţei transportului 
aerian pentru obiectivul „Extindere şi 
modernizare suprafeţe de mişcare la 
Aeroportul Oradea” cu suma de 
176.371,9 mii lei 
 
Autor: Dep.LuciaVarga – Grupurile 
reunite ale PNL din Camera Deputaţilor 
şi Senat 
 

Sumele sunt necesare pentru 
îmbunătăţirea infrastructurii 
aeroportuare şi creşterii gradului de 
siguranţă a Aeroportului Oradea. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

4  Anexa 3/24/02 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Capitol 84.01 - Transporturi 
 

Anexa 3/24/02 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii - Capitol 
8401 Transporturi 
 
Se propune alocarea sumei de 8000 mii 
lei din suma prevăzută pentru proiectului 
de investiţii “Reabilitare DJ 104 Sercaia-
Hoghiz”, jud. Braşov 
 

Se propune realizarea studiilor 
premergătoare, proiectului tehnic, a 
procedurilor juridice (exproprieri) 
pentru reabilitarea DJ 104 Sercaia-
Hoghiz. In prezent DJ  104 se afla in 
procesul de clasificare ca drum 
naţional. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Gabor 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

5  Anexa 3/24/02 – Ministerul  
Transporturilor şi Infrastructurii - 
Capitol 84.01 Transporturi 
 

Se propune alocarea sumei de 7000 mii 
lei din suma prevăzută pentru proiectul 
de investiţii “Ocolirea Municipiului 
Codlea”, jud. Braşov. 
 
Deputat Mihai Donţu 
Deputat Gheorghe Gabor 
Grupurile parlamentare reunite PNL 
 

Se propune realizarea studiilor 
premergătoare, proiectului tehnic, a 
procedurilor juridice (exproprieri) 
pentru realizarea ocolirii 
Municipiului Codlea, situat pe DN 
1. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

6  Anexa 3/24/02 - Capitol 5001, grupa 
51, art. 02, alin. 13 Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Poziţia 30 Olt 
Se propune alocarea sumei de 
120.000.000 lei pentru demararea 
lucrărilor de construcţie la şoseaua 
ocolitoare a oraşului Balş, judeţul Olt 
 
Autori: deputat PNL Gigel Ştirbu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Lipsa şoselei de centură îngreunează 
mult circulaţia în oraş, aspect care 
pune în pericol siguranţa circulaţiei 
cetăţenilor.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Administraţiei Prezidenţiale 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

7  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 

Se propune alocarea sumei de 100 000 
mii lei din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  pentru 
construcţia de  drum express Galaţi-
Brăila. 
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa, 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

 Pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere Alinierea sistemului naţional 
de transport la sistemul european. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limita prevăzută în 
Bugetul pe anul 2008 
 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

8  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune alocarea sumei de 150.000 
mii lei din bugetul Ministerului 

Pentru modernizarea infrastructurii 
rutiere Alinierea sistemului naţional 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
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0 1 2 3 4 
Programul de dezvoltare a 
infrastructurii de transport rutier 

Transporturilor şi Infrastructurii  pentru 
construcţia de  drum express Brăila-
Slobozia-Drajna, jud. Brăila. 
 
Autor: deputat PNL, Diana Tuşa, 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

de transport la sistemul european. 
 
Sursa de finanţare: 
Diminuarea bugetului Administraţiei 
Prezidenţiale în limita prevăzută în 
Bugetul pe anul 2008 
 
 

considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

9  Anexa 3 / 24 / 29  
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Capitol 84.01 – Transporturi 
Cod 24.84.01.071004 
 

Se propune suplimentarea cu 22 754 mii 
lei (de la 73 777 la 96 531 mii lei) a 
valorii  propuse pentru a fi finanţate în 
cursul anului 2009 pentru categoria de 
investiţii Magistrala IV Metrou - R2: 
Gara de Nord – Laromet.   
 
 
Autor: deputat PNL Olteanu Bogdan, 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 
 
 

Amendamentul este necesar întrucât 
finalizarea lucrărilor la Magistrala 
IV Metrou reprezintă o prioritate 
pentru cetăţenii zonei de Nord a 
Bucureştiului, această investiţie fiind 
unul din proiectele începute în 1989 
şi nefinalizate încă. Guvernul 
Tăriceanu şi-a propus finalizarea cât 
mai rapidă a lucrărilor, în acest sens 
fiind propusă o eşalonare a valorii 
rămase de finanţat astfel încât în 
anul 2010 Magistrala IV să fie dată 
în folosinţă. În situaţia în care suma 
propusă spre a fi finanţată în cursul 
anului 2009 scade, atunci estimările 
făcute pentru anii următori se 
decalează şi finalizarea investiţiei va 
întârzia nepermis de mult.  
Amendamentul prezintă susţinere 
economică având în vedere 
propunerea pertinentă a Guvernului 
Tăriceanu de eşalonare a valorii 
rămase de finanţat în 2009 la acelaşi 
nivel cu fondurile cheltuite pentru 
aceeaşi categorie de investiţii în 
cursul anului 2008 (96.531 mii lei 
propunerea Guvernului Tăriceanu 
comparativ cu 96 373 mii lei 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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rezultaţi din execuţia preliminară a 
lucrării pe anul 2008). Noul buget 
propus de guvern propune o valoare 
şi mai mică decât cea cheltuită în 
cursul anului trecut (73 777 mii lei), 
ceea ce ar întârzia executarea 
lucrărilor şi termenul de finalizare al 
acestora. Astfel, propunerea de 
suplimentare cu 22 754 mii lei (de la 
73 777 la 96 531 mii lei) a valorii 
propuse pentru a fi finanţate în 
cursul anului 2009  pentru categoria 
de investiţii Magistrala IV Metrou 
reprezintă un amendament necesar la 
Legea Bugetului de Stat pe anul 
2009. Surse de finanţare: din 96 531 
mii lei rezultaţi în urma 
suplimentării, 66 023 mii lei provin 
din investiţii ale agenţilor economici 
cu capital de stat şi 30 508 mii lei 
provin din cheltuieli aferente 
programului I cu finanţare 
rambursabilă. 
 

10  MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 

INFRASTRUCTURII 
 

Anexa 3/24/28 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de 20.000 mii lei, 
la anexa 3/24/28 – Programul de 
investiţii publice pe grupe de investiţii şi 
surse de finanţare, capitolul C „Alte 
cheltuieli de investiţii”, lit.c) „Cheltuieli 
pentru elaborarea SPF, SF şi a altor 
studii”, punctul 1.4 Buget de stat. 

 
Autori: Deputat PNL, Relu Fenechiu 
Senator PNL, Varujan Vosganian 

Realizarea unui studiu de fezabilitate 
pentru Autostrada Iaşi –Târgu 
Mureş. 
 
 
Sursa de finanţare: Redistribuirea 
fondurilor din bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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11  MINISTERUL 

TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII 

 
 

 
 

Anexa 3/24/29 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului  Transporturilor şi 
Infrastructurii cu suma de  40.000 mii lei, 
la anexa 3/24/29 – Fişa obiectivului de 
investiţii Varianta de ocolire a 
Municipiului Iaşi. Etapa I – Varianta sud, 
cod obiectiv 24.84.01.05200701.  

 
Autori: Deputat PNL, Relu Fenechiu 
Senator PNL, Varujan Vosganian 

 

Asigurarea finanţării obiectivului 
Varianta de ocolire a municipiului 
Iaşi, ce reprezintă o importanţă 
majoră pentru judeţul Iaşi, în lipsa 
unei şosele de centură şi în condiţiile 
în care traficul se realizează prin 
oraş. 
 
Sursa de finanţare: Prin 
redistribuirea în cadrul bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, având la bază 
economiile realizate prin diminuarea 
cheltuielilor cu personalul cu funcţii 
de conducere. 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

12  Anexa 3/24/26 - Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii 
 
Cod Ordonator 24  13633330  
 
 
Program 669 – Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier  
 
 

Se propune proiect nou: 
 
„Proiect: Construcţie drum centura 
Baia Mare, în valoare totală  de 
8.490.120 euro , din care:  
alocare bugetară 2009: 1.490.120 euro. 
credite de angajament: 1.490.000 euro 
credite bugetare: 1.490.000 euro 
 
estimare 2010: 3.000.000 euro si 
estimare 2011: 4.000.000 euro”  
 
Autor: Deputat Cătălin Cherecheş,  
Grup parlamentar al PSD+PC 
 

Considerăm prioritară promovarea 
acestui obiectiv de investiţii, care ar 
asigura siguranţa circulaţiei şi 
eliminarea unor grave evenimente 
şi, nu în ultimul rând, devierea 
traficului greu de tranzit din 
municipiu în condiţii de siguranţă, 
cu urmări directe asupra factorilor 
de mediu şi a confortului 
cetăţenilor. 
  

Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

13  Suma se repartizează în baza unui act 
normativ din Anexa 3/24/29, 
capitolul 8401, subcapitolul 03 

Reabilitarea DN 24 se completează cu 
„Şoseaua ocolitoare a municipiului 
Bârlad” în valoare de 172.500 mii lei 
 
Autor: 

Reabilitarea DN 24 (E581) este o 
bună ocazie pentru a rezolva 
problema traficului greu ce 
traversează municipiul Bârlad din 
direcţia Tecuci spre Albiţa şi retur. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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Deputat Adrian Solomon – PSD 
 

Zilnic sunt înregistrate peste 3100 de 
autovehicule de peste 12,5 tone care 
tranzitează municipiul, afectând 
infrastructura rutieră, reţelele de 
utilităţi publice subterane şi 
blocurile de locuinţe aflate la doar 5 
metri de bulevardul tranzitat. 
Prin H.G. 1340/31.10.2007 au fost 
însuşiţi indicatorii tehnico-
economici ai acestei investiţii. 
 
Sursa de finanţare: FEDR (din care 
se va reabilita DN24) şi Fonduri din 
Rezerva Guvernului. 
 

justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

14  Anexa 3/24/01 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune alocarea sumei de 22000 mii 
lei pentru extinderea şi modernizarea 
aeroportului Craiova, jud.Dolj 
 
Autori: Deputaţi PNL Mihai Voicu, Ionuţ 
Stroe, Grupurile Parlamentare PNL 
reunite 
 

Suma este necesară pentru 
modernizarea aeroportului din 
Craiova, pentru creşterea fluxului de 
călători. 
 
Sursa de finanţare: O redistribuire în 
cadrul Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

15  Anexa 3/24/01 - Ministerul 
Transporturilor şi Infrastructurii 
 

Se propune alocarea sumei de 2000 mii 
lei pentru Autostrada Sud Craiova, 
tronson al şoselei de ocolire SV Craiova, 
jud.Dolj 
 
Autori: Deputaţi PNL Mihai Voicu, Ionuţ 
Stroe, Grupurile Parlamentare PNL 
reunite 
 

Suma este necesară pentru o mai 
bună circulaţie rutieră în jud.Dolj. 
 
Sursa de finanţare: O redistribuire în 
cadrul Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

16  Bugetul alocat Ministerului Suplimentarea cu 17.500 mii lei pentru Sunt sume fundamentate de Direcţia Prin vot, membrii 
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Transporturilor cap.84.01  
Cod 24.84.01.05 
Obiectiv: reabilitare drumuri 
naţionale 
 

reabilitarea DN-urilor care străbat 
Municipiul Iaşi: DN 24 – 3500 mii lei 
(inclusiv pasaj Bucium) şi DN 28 – 
14.000 mii lei 
 
Total: 17.500 mii lei 
 
Autori: Deputat Prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
Deputat Ing.Vasile Mocanu  
 

Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi 
(CNADNR) 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 17,5 milioane 
lei 

celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

17  Bugetul alocat Ministerului 
Transporturilor cap.84.01 
Cod 24.84.01.05 
Obiectiv: varianta de ocolire a 
municipiului Iaşi – etapa I, Varianta 
Sud 
 

Creşterea alocaţiei bugetare pentru acest 
obiectiv de la 40.000 mii lei la 76.000 
mii lei 
 
Autori: Deputat Prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
Deputat Ing.Vasile Mocanu  
 

Respectarea graficului de execuţie şi 
a plăţilor conform angajamentelor 
contractuale 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 36 milioane lei 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

18  Anexa nr. 3/24/01 
Capitolul 84.01-Transporturi 
 
 

Poziţia 42, judeţul Timiş 
 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Timiş,  
pentru obiectivul „Pasaj denivelat DN 
59 A KM 4+150”, cu suma de 9.012 mii 
lei 

 
Autori:  
Deputat PNL: Horia Cristian 
Senator PNL: Nicolae Robu 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Senator PD-L: Gheorghe David 
 

Pentru asigurarea fondurilor 
necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit de 
importante pentru locuitorii 
judeţului 
 
Sursa de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

19  Anexa nr. 3/24/01 Poziţia 42, judeţul Timiş Lucrarea beneficiază de finanţare Prin vot, membrii 
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Capitolul 84.01-Transporturi 
 
 

 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul Timiş,  
pentru obiectivul „Centura ocolitoare 
a  oraşului Timişoara DN6-km549 + 
0,76 – DN 69 km6 + 430”, cu suma de 
8.000 mii lei 
 
Autori:  
Deputat PNL: Horia Cristian 
Senator PNL: Nicolae Robu 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Senator PD-L: Gheorghe David 
 

dintr-un credit extern finanţat 
75% de banca JBIC din Japonia 
cu suma de 17.971 mii Euro si 
25% bugetul de stat. In aceste 
condiţii este esenţială finanţarea 
mai ales ca  DN 6 este finanţat 
pentru reabilitare pe tronsonul 
Lugoj – Tr Severin cu 104.000 mii 
lei. 
 
Sursa de finanţare 
 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
 

celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

20   
Anexa nr. 3/24/01 
Capitolul 84.01-Transporturi 
 
 

Poziţia 42, judeţul Timiş 
 
Se propune alocarea sumei de 10.000 
mii lei din suma prevăzută pentru 
obiectivul „Drumul naţional DN 6 km 
500 + 400 – km 552 Lugoj – 
Timisoara” 
 
 Autori:  
Deputat PNL: Horia Cristian 
Senator PNL: Nicolae Robu 
Deputat PNL: Claudiu Taga 
Senator PD-L: Gheorghe David 
 
 
 
 
 

Lucrarea beneficiază de finanţare 
dintr-un credit extern finanţat 
75% de banca JBIC din Japonia 
cu suma de 30.000 mii Euro si 
25% bugetul de stat. Daca ţinem 
cont ca lucrarea este finalizata in 
proporţie de 48% mai sunt 
necesari încă 10.400 mii lei. In 
aceste condiţii este esenţială 
finanţarea mai ales ca  DN 6 este 
finanţat pentru reabilitare pe 
tronsonul Lugoj – Tr Severin cu 
104.000 mii lei. 
 
Surse de finanţare: 
Îmbunătăţirea sistemului de 
colectare a taxelor şi impozitelor 
la bugetul de stat 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

21  Proiect de Buget pe anul 2009 Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Prin vot, membrii 
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Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa nr.3/24/07 

Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii Anexa nr.3/24/07 cu suma 
de 100.000 mii lei pt expropriere pt cauza 
de utilitate publică 
 
Deputaţi PD-L: 
Bud Nicolae 
Leşe Doru 
Holdiş Ioan 
 
Deputaţi PSD: 
Ciocan Gheorghe 
Zoicaş Gheorghe 
Cherecheş Cătălin 
 
Senatori PD-L: Bârlea Gheorghe 
Senatori PSD: Bota Sorin 
Valer Marian 
 

amendamentului în vederea 
realizării obiectivului de utilitate 
publică şi realizarea proiectului 
tehnic, pentru DRUM EXPRES, 
Baia Mare-Satu Mare-Vaja 
 
Din fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului 

celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

22  Legea Bugetului de stat, capitolul 
84.01 – Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa 3/24/29 cod 
24.84.01.05062006 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
200.000 mii lei, necesară continuării 
obiectivului de investiţii: Reabilitarea 
DN2D Focşani – Ojdula km.0+000 – 
118+873 
 
Senator Miron Tudor Mitrea 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica 

Motivare: 
Pentru asigurarea condiţiilor 
normale de trafic ţinând seama de 
starea de degradare accentuată a 
acestui drum şi având în vedere 
importanţa lui din punct de vedere al 
asigurării legăturii dintre Ardeal şi 
terminalele fluviale şi maritime. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

23  Legea Bugetului de stat, capitolul 
84.01 – Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, anexa 3/24/29 cod 
24.84.01.06103 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
5.834 mii lei necesară finalizării staţiei 
de cale ferată Focşani la standarde 
europene 
 

Motivare: 
Finalizarea modernizării staţiei de 
cale ferată Focşani având în vedere 
faptul că lucrările sunt întârziate iar 
costurile de conservare sunt mai 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
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Senator Miron Tudor Mitrea 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica 

mari decât cele de investiţii 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

24  Legea Bugetului de stat, capitolul 
84.01 – Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, 8401.03.01 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 
97.000 mii lei necesară finalizării şi 
reabilitării următoarelor drumuri 
naţionale: 
- DN2L Tişiţa (E85) – Panciu – Răcoasa 
– Soveja – Lepşa (DN2D) – 23 000 mii 
lei; 
- DN2N Bogza – Căiata – Dumbrăveni – 
Bordeşti – Dumitreşti – Chiojdeni – 12 
000 mii lei 
- DN2M Focşani – Odobeşti – Mera – 
Andreiaşu – Butucoasa  – 37 000 mii lei; 
- DN23A Milcovul (DN23) – Gologanu – 
Tătăranu – Măicăneşti – 25 000 mii lei. 
 
Senator Miron Tudor Mitrea 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
Deputat Angel Tîlvăr 
Deputat Nicolae Ciprian Nica 
 

Motivare: 
Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale dat 
fiind faptul că la aceste drumuri nu 
au fost finalizate investiţiile începute 
sau/şi nu au fost reparate în ultimii 
10 ani şi, de asemenea, toate aceste 
drumuri au fost afectate de 
calamităţile ce s-au abătut asupra 
judeţului Vrancea în anii 2005 şi 
2006. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă al Guvernului 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

25  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii, 
Anexa 3/24/29, cap 6401 
 

Poziţia 28, jud. MUREŞ 
 
Se propune introducerea unui nou 
obiectiv de investiţii din bugetul 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii:  
-Extindere platforme şi cale de rulare la 
RA Aeroport Transilvania-Tg.Mureş cu 
suma 48.189.412 lei; 
-Instalare echipamente de balizaj de cat.II 
OACI/2000 m/45 m la RA Aeroport 

Asigurarea tuturor condiţiilor de 
siguranţă a efectuării traficului 
aerian 
 
 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezerva la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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Transilvania-Tg.Mureş cu suma 
1.349.423 lei  
- Reorganizare fluxuri aerogară la RA 
Aeroport Transilvania-Tg.Mureş cu suma 
1.281.203 lei 
 
Autori: 
Deputat, 
Ciprian Dobre, 
Grup PNL, 
Circumscripţia electorală Mureş 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

26  Anexa 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la anexa pentru: 
1. Proiectul tehnic şi detalii de execuţie: 
a) Intrarea în Rădăuţi din DN 2H cu 
Marginea Suceviţa DN 17 A 
b) Intrarea în Rădăuţi din DN 2H cu DN 
17 A Dorneşti-Satu Mare cu suma de 
600.000 lei; 
2. Proiectul de execuţie a primului 
tronson Rădăuţi DN 2H cu Dorneşti DN 
17A pe o distanţă de 4 km cu suma de 24 
000 000 lei; 
 
Autori: 
Senatori PD-L: 
Orest Onofrei 
Sorin Fodoreanu 
Deputaţi PD-L: 
Sanda Maria Ardeleanu 
Ioan Bălan  
Dumitru Pardău 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru construirea 
şoselei de centură ocolitoare a 
municipiului Rădăuţi. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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Eugen C-tin Uricec 
Gabriel Gospodaru 
Senator PSD: 
Gavril Marza 
Deputaţi PSD: 
Eugen Bejinariu 
Cătălin Nichifor 
Ioan Stan 
 

27  Anexa 3/24 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii la anexa 3/24 cu 80 000 
000 lei pentru continuarea lucrărilor de 
construire a obiectivului „Varianta de 
ocolire Suceava” 
 
Autori: 
Senatori PD-L: 
Orest Onofrei 
Sorin Fodoreanu 
Deputaţi PD-L: 
Sanda Maria Ardeleanu 
Ioan Bălan  
Dumitru Pardău 
Eugen C-tin Uricec 
Gabriel Gospodaru 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru continuarea 
lucrărilor de construire a variantei de 
ocolire a oraşului Suceava pentru a 
decongestiona şi fluidiza traficul din 
oraş. 
 
Suma va fi repartizată eşalonat pe 
cei 3 ani de executare a lucrării. 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

28  Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Program 24 pentru modernizarea 
Metrou Bucureşti-etapa III 
 

Se propune alocarea sumei 30 000 mii lei 
pentru extindere reţea metrou – 
Magistrala V Universitate – Drumul 
Taberei 
 
Autor: 
Deputat PNL Cornel Pieptea 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

Metroul în Drumul Taberei este o 
necesitate cu atât mai presantă cu cât 
trece timpul şi traficul devine mai 
anevoios 
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul Ministerului Transporturilor 
şi Infrastructurii 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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29  Fişa obiectivului/proiectului/ 

categoriei de investiţii – Fluidizarea 
traficului pe DN1 între km 8+100 - 
17+100 şi centura rutieră în zona de 
nord a Municipiului Bucureşti – ob.7 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 12/2012 
 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 23.980 mii lei 
1.4. Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 23.980 mii lei 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
23.980 mii lei 
 

Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiţii – Fluidizarea traficului pe DN1 
între km  8+100 - 17+100 şi centura 
rutieră în zona de nord a Municipiului 
Bucureşti – ob.7  
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 12/2010 
 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de finanţat, 
sursele de finanţare şi costurile de 
funcţionare şi de întreţinere după punerea 
în funcţiune a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 2009) 
52.000 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 52.000 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
52.000 mii 
 
Deputat Canacheu Costica – PD-L 
 

„Completarea centurii rutiere a 
Municipiului Bucureşti prin 
construcţia sectorului cuprins între 
DN7 şi DN1A”  este un proiect a 
cărei finalizare rapidă este extrem de 
importantă pentru fluidizarea 
traficului în zona de nord a capitalei. 
Diferenţa de 28.020 mii lei este 
necesară pentru devansarea 
finalizării proiectului cu 2 ani. 
 
Surse de finanţare pentru diferenţa: 
1. PROGRAMUL DE INVESTIŢII 
PUBLICE PE GRUPE DE 
INVESTIŢII ŞI SURSE DE 
FINANŢARE – anexa 3/24/28, 
pag.4, Alte cheltuieli de investiţii – 
„Dotări independente” 
2. Programul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier”, 
cod 669 – Anexa 3/24/26, pag.26 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

30  Fişa 
obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiţii – Fluidizarea traficului pe 
DN1 între km 8+100 - 17+100 şi 
centura rutieră în zona de nord a 
Municipiului Bucureşti – ob.6 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 08/2012 
 

Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de 
investiţii – Fluidizarea traficului pe DN1 
între km  8+100 - 17+100 şi centura 
rutieră în zona de nord a Municipiului 
Bucureşti – ob.6  
 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 12/2010 
 

„Diferenţa de 25.590 mii lei este 
necesară pentru finalizarea lucrărilor 
aferente proiectului la termenul 
12/2010. 
 
Surse de finanţare pentru diferenţa: 
1. PROGRAMUL DE INVESTIŢII 
PUBLICE PE GRUPE DE 
INVESTIŢII ŞI SURSE DE 
FINANŢARE – anexa 3/24/28, 
pag.4, Alte cheltuieli de investiţii – 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 21.910 mii lei 
1.4. Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 21.910 mii lei 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
21.910 mii lei 
 

D. Eşalonarea valorii rămase de finanţat, 
sursele de finanţare şi costurile de 
funcţionare şi de întreţinere după punerea 
în funcţiune a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 2009) 
47.500 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 47.500 mii 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
47.500 mii 
 
Deputat Canacheu Costica – PD-L 
 

„Dotări independente” 
2. Programul „Dezvoltarea 
infrastructurii de transport rutier”, 
cod 669 – Anexa 3/24/26, pag.26 

31  Capitol 84.01 
TRANSPORTURI 
Magistrala V Metrou 
……………………………………… 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 
03/2014 
…………………………………… 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 12.060 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 12.060 mii lei 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 

 
 
 
 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 
12/2012 
 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de finanţat, 
sursele de finanţare şi costurile de 
funcţionare şi de întreţinere după punerea 
în funcţiune a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 2009) 
103.500 mii lei 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 103.500 mii lei 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
103.500 mii lei 

Realizarea acestei lucrări este 
prioritate absolută pentru asigurarea 
unui transport rapid şi sigur, în 
condiţii de confort sporit pentru 
populaţia Municipiului Bucureşti. 
Precizăm faptul că realizarea acestei 
magistrale este prevăzută ca acţiune 
prioritară în Programul de 
Guvernare 2009-2012 
Suma este necesară pentru începerea 
execuţiei lucrărilor de structură, 
tunele, galerii şi staţii (6 km şi 8 
staţii, în prima etapă, de la Râul 
Doamnei la Haşdeu), realizarea 
proiectelor tehnice preliminare 
pentru instalaţii şi realizarea 
activităţilor de consultanţă-inginerie. 
Prin finanţarea lucrărilor de la 
bugetul de stat pe anul 2009 cu suma 
propusă în amendament, termenul de 
finalizare a proiectului nu va mai fi 
anul 2014, ci se va reduce cu 2 ani. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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12.060 mii  

 
Deputat Canacheu Costica – PD-L 
 

 
Sursă de finanţare: 
1. „consultanţă, asistenţă tehnică şi 
alte cheltuieli asimilate investiţiilor”, 
Cod 24.84.01.2009 e, 
MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII Anexa 
3/24/29, pag.187 
2. „Reparaţia elementelor 
infrastructurii căii ferate publice 
scadente la reparaţii sau cu durata 
normală de serviciu expirată”, cod 
61, Anexa nr.3/24/26 
 

32  Capitol 84.01 
TRANSPORTURI 
Magistrala IV Metrou 
……………………………………… 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 
12/2015 
…………………………………… 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de 
finanţat, sursele de finanţare şi 
costurile de funcţionare şi de 
întreţinere după punerea în funcţiune 
a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 
2009) 73.777 mii 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 73.777 mii lei 

 
 
 
 
 
C. Date privind derularea lucrărilor 
4. Data programată a terminării şi PIF 
(luna/an) 
12/2012 
 
 
D. Eşalonarea valorii rămase de finanţat, 
sursele de finanţare şi costurile de 
funcţionare şi de întreţinere după punerea 
în funcţiune a investiţiei: 
Total surse de finanţare (propuneri 2009) 
121.531 mii lei 
1.4 Buget de stat din care 
I. Credite de angajament (propuneri 
2009) 121.531 mii lei 
II. Credite bugetare (propuneri 2009) 

Realizarea acestei lucrări este 
prioritate absolută pentru asigurarea 
unui transport rapid şi sigur, în 
condiţii de confort sporit pentru 
populaţia Municipiului Bucureşti. 
Racordul I a fost pus în funcţiune cu 
călători, au rămas, de efectuat, 
pentru anul 2009, lucrările care nu 
au condiţionat punerea în funcţiune 
a racordului şi cele de finalizare a 
refacerilor reţelei de termoficare în 
zona staţiei 1 Decembrie 1918. 
Pentru acestea, METROREX 
solicită suma de 46.650 mii lei de la 
bugetul de stat.  
Referitor la Racordul 2, Gara de 
Nord 2 – Laromet, în anul 2009 se 
vor finaliza lucrările de structură la 
staţia Bazilescu şi galeria din zona 
Pod Constanţa. Pentru acestea şi 
pentru realizarea exproprierilor, 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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II. Credite bugetare (propuneri 2009) 
73.777 mii 
 

121.531 mii lei 
 
 
Deputat Canacheu Costica – PD-L 
 

METROREX solicită suma de 
74.881 mii lei de la bugetul de stat. 
Precizăm faptul că punerea în 
funcţiune a Racordului 2 este 
prevăzută ca acţiune prioritară în 
Programul de Guvernare 2009-
2012. 
Prin finanţarea lucrărilor de la 
bugetul de stat pe anul 2009 cu suma 
propusă în amendament, termenul de 
finalizare a proiectului nu va mai fi 
anul 2015, ci se va reduce cu 3 ani. 
 
Sursă de finanţare: 
1. „consultanţă, asistenţă tehnică şi 
alte cheltuieli asimilate 
investiţiilor”, Cod 24.84.01.2009 e, 
MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR ŞI 
INFRASTRUCTURII Anexa 
3/24/29, pag.187 
 

33  Anexa 2/Cap.8401/titlul 6/grupa 
51/articol 02/alin.13 
 

Continuarea lucrări centura ocolitoare 
municipiul Lugoj 
 
Deputat PSD Sorin Stragea 
 

Documentaţie depusă  Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

34  Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / grupa 
51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Făget 
modernizarea drumurilor, şanţurilor, 
podeţe şi trotuare în Făget şi localităţile 
aparţinătoare: Temereşti, Băteşti, 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
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Brăneşti, Jupâneşti, Bichigi, Povergina, 
Bunea Mare, Colonia Mică, Beghei 
Deputat DOREL COVACI, PSD 
 

amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

35  Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / grupa 
51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare (borduri) şi 
modernizări alei pietonale, parc – 
trotuare 
 
Deputat DOREL COVACI, PSD 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

36  Anexa 2 / Cap. 8401 / titlul 6 / grupa 
51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Făget 
centură de ocolire a oraşului Făget; 
 
Deputat DOREL COVACI, PSD 
 

Devierea traficului greu, pericol de 
dărâmare a caselor de locuit vechi 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

37  Anexa 2 / Cap. 8401  / titlul 6 / grupa 
51 / articol 02 / alin. 13 

Oraş Buziaş 
modernizări străzi – asfaltare (borduri) şi 
modernizări alei pietonale, parc – 
trotuare 
 
Deputat DOREL COVACI, PSD 
 

Modernizarea infrastructurii rutiere 
şi rezolvarea scurgerii apelor 
pluviale, eliminare inundaţii 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

38  Anexa 3/24/07 Ministerul Se propune suplimentarea bugetului Se solicită admiterea Prin vot, membrii 
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Transporturilor şi Infrastructurii Ministerului Transporturilor şi 

Infrastructurii Anexa 3/24/07 cu suma 
de 2.000.000 RON pentru începerea 
lucrărilor de construcţie la Şoseaua de 
centură a Municipiului Tecuci, Judeţul 
Galaţi. 
 
Iniţiator: Deputat Mircea Toader PD-L 
 

amendamentului pentru fluidizarea 
traficului şi ocolirea centrului 
Municipiului Tecuci. 
Sursa de finanţare: Din redistribuirea 
fondurilor Ministerului 
Transporturilor. 

celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

39  Ministerul Transporturilor Anexa 
3/24/02, cap. 5001, grupa 51, art. 02, 
alin.13 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere 

Poziţia 35 Suceava 
 
Construcţie sosea de centura ocolitoare a 
municipiului Rădauţi, Jud. Suceava 
 
Autori: deputat PNL Mircea Irimescu 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 
 

Starea precară a drumurilor 
îngreunează mult circulaţia 
automobilelor, aspect  care pune în 
pericol siguranţa circulaţiei pe 
drumurile publice. Având în vedere 
acestea, este necesară asfaltarea 
acestora.  
 
Surse de finanţare 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

40  Anexa nr.3/24 
La bugetul Ministerului 
Transporturilor 
 

Se propune alocarea unei sume de 1 
milion lei, pentru obiectivul Centura de 
ocolire a oraşului Beclean pentru 
efectuarea studiilor de fezabilitate şi a 
proiectului tehnic. 
 
Autor: Deputat Radu Moldovan - PSD 
Senator Dănuţ Prunea – PSD 
 

Oraşul Beclean nu are la ora actuală 
o variantă rutieră de degajare a 
traficului greu, tot traficul greu pe 
ruta Cluj – Suceava se desfăşoară 
prin zona centrală a oraşului 
Beclean. 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

41  Legea Bugetului de stat, Anexa nr.6 – 
SUME defalcate pe taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale pe anul 2009 

Se propune suplimentarea cu 200.000 mii 
lei a sumei prevăzute pentru judeţul 
Vrancea în Anexa 6 
- Sume defalcate pe taxa pe valoare 
adăugată pentru drumurile judeţene şi 
comunale, pe anul 2009 
 

Motivare: 
Suplimentarea este necesară pentru 
lucrările de înlăturare a efectelor 
inundaţiilor din anii 2005, 2006 şi 
2007. 
 
Sursa de finanţare: 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
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Autori: 
Senator Miron Tudor Mitrea 
Deputat Cristian Sorin Dumitrescu 
Deputat Angel Tîlvar 
Deputat Nicolae Cipran Nica  
 

Fondul de rezervă al Guvernului sustenabilitatea 
acestuia. 

42  Ministerul Transporturilor 
Anexa 3/24/02 Cap 84.01 
Transporturi 

Se propune alocarea sumei de 50.000 mii 
lei pentru obiectivul de investiţii „Drum 
Naţional expres Galati - Brăila” 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Numărul tot mai mare de 
autoturisme si traficul din ce in ce 
mai aglomerat fac greoaie 
deplasarea intre cele doua centre 
administrative, motiv pentru care 
este necesar extinderea si 
modernizarea drumului existent 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

43  Ministerul Transpoturilor 
Anexa 3/24/01 Cap 84.01 
Transporturi 

Se propune alocarea sumei în valoare de 
200 mii lei pentru asfaltarea drumului 
DN 26, strada Coşarelor – 1.5 km, Sat 
Costi, comuna Vînători, Judeţul Galaţi 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 

Starea precară actuală a drumurilor  
publice  îngreunează mult deplasarea 
pietonilor şi face aproape imposibilă 
circulaţia automobilelor, aspecte 
care pun în pericol siguranţa 
circulaţiei pe drumurile publice. 
Tocmai de aceea este necesară 
asfaltarea drumului DN 26 in satul 
Costi. 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

44  Bugetul alocat Ministerului 
Transporturilor cap.84.01 Cod 
24.84.01.05 
Reabilitare drumuri naţionale 

Se propune suplimentarea cu 60.000  mii 
lei a fondurilor pentru reabilitarea DN 
12A Comăneşti – Ghimeş. 

 
Total: 60.000 mii lei   

 
Autor: Deputat Iulian Iancu PSD 

 

Necesitatea fluidizării traficului pe 
DN 12A, jud. Bacău.  
 
Bugetul Ministerului Transporturilor 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

45  Anexa 3/24 Se propune suplimentarea fondurilor în Necesitatea îmbunătăţirii Prin vot, membrii 
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La bugetul Ministerului 
Transporturilor 

transferul către administraţia publică 
Bacău cu suma de 35 mil lei pentru 
realizări, consolidări, modernizări de 
drumuri şi poduri în localităţile 
prezentate în anexă. 
 
Autor: Deputat Iulian Iancu PSD 
 

infrastructurii judeţului.  
 
Bugetul Ministerului Transporturilor 
prin transfer către administraţia 
publică Bacău. 

 

celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

46  Proiectul de Buget de Stat 2009 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/24/29 cap.6401 – obiectiv 
proiect nou 

Se propune introducerea unui obiectiv 
nou de investiţii: 
Construirea drumului ocolitor 
BRĂDEŞTI – Băile Szejke (ocolirea 
municipiului Odorheiu Secuiesc) la DN 
13 A  
Hotărârea Consiliului Judeţean există şi 
H.G. e pregătit din noiembrie 2008 
 
Deputat Istvan Antal – UDMR 
 

Actualmente traficul trece prin 
centrul municipiului, blocând practic 
circulaţia pe o porţiune de 2,5 km în 
orele de vârf 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

47  Proiectul de Buget de Stat 2009 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/24/29 cap.6401 – obiectiv 
proiect nou 
 

Se propune introducerea unui obiectiv 
nou de investiţii: 
Drum de ocolire a oraşului CRISTURU –
SECUIESC pe un traseu prelungit al 
DN13C prin Cristur – Făget – Mureni 
(judeţul Mureş), cu ieşire pe DN1 la 3 
km de Vânători 
 
Deputat Istvan Antal – UDMR 
 

Este singura soluţie de legarea 
traficului dinspre Cheile Bicaz prin 
DN13B şi DN13 cu traficul pe DN1 
prin scurtarea cu 10 km a accesului 
şi diminuarea efectului nociv al 
traficului actual prin oraşul Cristuru 
Secuiesc. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

48  Proiectul de Buget de Stat 2009 
Ministerul Transporturilor şi 
Infrastructurii 
Anexa 3/24/29 cap.84.01  
Cod 24.84.01.05 
 

Suplimentarea sumei de 133.455 mii lei 
la valoarea de 1.500.000 mii lei. 
 
Senator Gyerko Laszlo - UDMR  
Deputat Istvan Antal – UDMR 
Deputat Gergely Olosz – UDMR 

Având în vedere faptul că suma 
prevăzută nu permite continuarea în 
condiţii optime a lucrărilor pe DN 
12. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
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 neprecizând 

sustenabilitatea 
acestuia. 
 

49  Anexa 3/24/29 Ministerul 
Transporturilor 
 

Propunem reintroducerea 
Fişei de investiţii 
Capitol 84.01 Transporturi 
Cod 24.84.01.05200810 
Obiectiv: Drum expres Arad-Oradea 
 
Autor: Lakatos Petru, Antal Istvan, 
Erdei-Doloczki Istvan – deputaţi UDMR 
 

Fişa a fost aprobată prin HG 
696/02.06.2008, având pentru etapa 
de efectuat în 2009 prevăzută suma 
de 21.186 mii lei. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

50  Capitolul5001 
Titlul 40, art.04  
Subventii pentru sustinerea 
transportului public de calatori 

Majorarea sumei de la 678.382 lei la 
1.217.485 lei 

  
  
 
 

Olosz Gergely – UDMR 
 

Motivare:  
 Suma propusa este la nivelul anului 
2008 care a fost oricum insuficienta 
pentru a acoperi facturile si TUI-ul. 
 
Sursa: redistribuire in cadrul 
bugetului Ministerului 
Transporturilor 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

51  Art.26, alin.(2) nou  Art. 26 (2) Se mandeateaza Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii pentru 
ca, in numele statului, in calitate de 
actionar unic al Companiei Nationale de 
Cai Ferate „CFR” SA, sa faca 
demersurile pentru majorarea capitalului 
social al acesteia. 

  
  
 
 

Olosz Gergely – UDMR 

Motivare:  
 CN CFR inregistreaza datorii 
istorice de peste 1,2 miliarde RON 
care nu pot fi acoperite dein venituri 
proprii.Articolul nou introdus 
constuie baza legala care ar permite 
salvarea de la faliment a companiei. 
 
 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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52  Anexa 3/54 

Ministerul Turismului 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Turismului la anexa 3/54 cu 
500.000 lei pentru amenajarea zonei de 
agrement Suceava 
 
Autori: 
Senator PD-L Orest Onofrei 
Deputat PD-L Sanda Maria Ardeleanu 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru amenajarea 
zonei de agrement deoarece 
municipiul Suceava nu are o astfel 
de zonă, iar terenurile primite de la 
RAPPS (în spatele IRE) vor fi 
destinate amenajării unei moderne 
baze de agrement. Pentru aceasta 
există H.G. nr.1563/27.12.2007 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

53  Ministerul Turismului 
Anexa 3/54/02, capitolul 5005, grupa 
51, art 02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii in turism 

Se propune alocarea sumei de 2400000 
lei, pentru restaurare monumente istorice 
(3 biserici) comuna Nicoreşti, Judeţul 
Galaţi. 
 
Autori: deputat PNL Victor Paul Dobre 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Investiţiile sunt necesare pentru 
atragerea de turişti, acestea aflându-
se într-o stare precară 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

54  Ministerul Turismului 
Anexa 3/54/02, capitolul 5005, grupa 
51, art 02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii in turism 

Se propune alocarea sumei de      50.500 
lei pentru demararea lucrărilor de 
reabilitarea monumentelor istorice, 
comuna Dumitreşti, judeţul Vrancea. 
 
Autori: deputat PNL Nini Săpunaru 
Grupurile Parlamentare Reunite ale PNL 
 

Se află într-o stare degradantă  
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
 

55  Anexa 3/54 Ministerul Turismului la 
capitolul 87.01,  Programul de 
dezvoltare a produselor turistice, 
...312.573 

Anexa 3/54 Ministerul Turismului la 
capitolul 87.01,  Programul de dezvoltare 
a produselor turistice 
...212.573  
 
 

Din această sumă se asigură 
suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii  Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional, la capitolul 67.01, titlul 
Promovarea, protejarea şi punerea în 
valoare a creaţiei contemporane şi a 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
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Iniţiatori: Kelemen Hunor, Erdei 
Dolóczki István, Lakatos Petru deputaţi 
UDMR 

diversităţii culturale, Festivalul 
Naţional de Teatru, Festivalul 
Internaţional de Teatru, Teatrul 
Naţional „Radu Stanca”, Sibiu, 
Susţinerea instituţiilor subordonate, 
pentru Direcţiile Judeţene pentru 
Cultură, Culte şi Patrimoniul 
Cultural Naţional, Susţinerea 
cultelor pentru construcţia şi 
reabilitarea de lăcaşuri de cult, 
precum şi pentru realizarea de 
acţiuni sociale, educaţionale şi 
caritabile 
 

neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

56  Anexa nr. 3/54/02 
 
Ministerul Turismului 
 
Capitol 5001 grupa 51 art.02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în turism 

Se propune alocarea  sumei de 84 000 
mii lei pentru Proiectul “Dezvoltarea 
zonei turistice Sinaia-Perla Carpatilor”, 
oraş Sinaia, jud. Prahova. 
 
Autor: Deputat PNL Cristian Burlacu, 
deputat PNL Gavrilescu Graţiela, 
Deputat PNL Săftoiu Adriana, Senator 
PNL Meleşcanu Teodor, Grupurile 
parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Documentaţia tehnica a acestui 
proiect a fost realizata prin sprijinul 
primit din partea MDPL, care a 
acordat “Asistenţă tehnică pentru 
sprijinirea Autorităţilor Publice 
Locale în vederea pregătirii 
tehnice a proiectelor de investiţii 
publice”, finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2007 –2013” 
în conformitate cu HG 811/2006.  
Proiectul "Dezvoltarea zonei 
turistice-Sinaia Perla Carpaţilor", se 
încadrează la parteneriat public-
privat, iar  partea de cofintare este de 
50%. În consecinţă, este  extrem de 
greu de asigurat cofinanţarea a 50% 
având în vedere valoarea mare a 
acestei investiţii. 
 
Sursa de finanţare: 
 
Transferuri de la bugetul de stat 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism 
 

57  Anexa nr. . 3/54/02 
 
Ministerul Turismului 
 
Capitol 5001 grupa 51 art.02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru realizarea 
obiectivelor de investiţii în turism 

Se propune alocarea sumei de 6000 mii 
lei pentru - plata rată leasing aferenta 
achiziţionării echipamentului 
telegondolei realizata pe traseul Sinaia 
cota 998-cota 1400, oraş Sinaia, jud 
Prahova. 
 
Autori: Deputat PNL Cristian Burlacu, 
Grupurile parlamentare PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Obiectivul face parte acelaşi proiect 
„Dezvoltarea zonei turistice-Sinaia 
Perla Carpatilor". 
 
Sursa de finanţare: 
 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 
realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

58  Anexa 3/54/02 – Ministerul 
Turismului 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
Art. 02, alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii în turism 

Anexa 3/54/02 – Ministerul Turismului 
Capitol 5001, Grupa 51, Titlul VI – 
Transferuri între unităţi ale administraţiei 
publice 
Art. 02, alin. 21 – Transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele locale 
pentru realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism 
 
Se propune alocarea sumei de 1.800 
mii lei din suma prevăzută pentru 
finanţarea obiectivului «Dezvoltare 
turistică braţ Borcea Călăraşi», mun. 
Călăraşi. 
   
Deputat Eugen Nicolăescu 
Grupurile parlamentare reunite PNL  
 

Obiectiv esenţial pentru atragerea 
turiştilor şi pentru dezvoltarea 
comunităţii locale respective. 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

59  Anexa 2, cap 51. art. 02, alin 21 
Transferuri de la bugetul de stat 
către bugetele locale pentru 

Poziţia 8, jud. Braşov: 
Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru judeţul BRAŞOV 

Cetatea Făgăraşului, unul dintre 
cele mai valoroase exemplarele 
arhitecturale medievale din 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
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realizarea obiectivelor de investiţii 
în turism 

pentru obiectivul  
- DEZVOLTARE CULTURALĂ, 

TURISTICĂ ŞI ECONOMICĂ A 
CETĂŢII FĂGĂRAŞULUI, cu suma de 
80000000 lei 
 
Autori : 
Deputaţi PNL, 
Gheorghe Gabor 
Mihai Donţu 
Senator PNL, 
Ioan Ghişe 
Grupurile Parlamentare reunite ale 
PNL 
 

România. Ultimele lucrări de 
restaurare au fost în 1975, astfel 
că se impune continuarea li 
finalizarea lucrărilor de 
restaurare pentru ca acest obiectiv 
să intre în circuitul turistic 
naţional şi mondial, ea fiind 
aşezată între oraşele turistice 
Braşov-Sibiu 
 
Sursa de finanţare: 
Alocare din suma prevazută 

 

adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

60  Legea bugetului de stat pe anul 2009 
Anexa nr.3/15 Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei 

1. Alocarea sumei de 1000 mii lei pentru 
Centrul Civic al municipiului Vulcan, 
judeţul Hunedoara 
 
 
 
2. Reabilitarea unor blocuri de locuinţe 
situate în localităţile din zonele 
defavorizate conform Ordonanţei de 
urgenţă 125/2004, respectiv blocurile din 
oraşul Uricani, judeţul Hunedoara – 
alocarea sumei de 7900 mii lei. 
 
3. Alocarea sumei de 10000 mii lei 
pentru Proiectul Reabilitarea şi 
Modernizarea străzilor în localitatea 
Lupeni, judeţul Hunedoara. 
 
4. Alocarea sumei de 2500 mii lei pentru 
reparaţii străzi şi alei pietonale din oraşul 
Uricani, judeţul Hunedoara. 

Această sumă este necesară pentru 
amenajarea şi construirea Centrului 
Civic al municipiului Vulcan, 
judeţul Hunedoara. Există studiu de 
fezabilitate pentru acest proiect. 
 
Starea blocurilor este precară şi 
necesită reabilitare. 
Documentaţia pentru acest proiect 
este depusă la Compania Naţională 
de Investiţii SA. 
 
Această sumă se impune pentru 
reabilitarea şi modernizarea străzilor 
în localitatea Lupeni. 
 
Această sumă se impune pentru 
executarea reparaţiilor străzilor şi 
aleilor pietonale din oraşul Uricani 
judeţul Hunedoara. Menţionăm că 
pentru aceste lucrări este elaborată 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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Autori: 
Senator Nicula Vasile Cosmin PSD+PC 
Deputat Resmeriţă Cornel Cristian 
PSD+PC 
 

documentaţia tehnico-economică. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia Guvernului. 
 

61  Anexa 3 / 15 / 26 
 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
 
680 - Program – Pietruirea, 
reabilitarea si/sau asfaltarea 
drumurilor 
 
  
 

 
Se propune introducerea si finanţarea 
unui obiectiv nou: 
 
Reabilitare drum comunal DC 33 
Făureşti - Ciocotiş, judeţul Maramureş 
(valoarea totală a proiectului: 500.000 
RON) 
 
Alocare bugetară 2009: 500.000 RON 
Credit de angajament: 500.000 RON 
Credite bugetare: 500.000 RON 
 
 
Deputat Cătălin Cherecheş 
Grup parlamentar al PSD+PC 
 

 
Zona pe care o deserveşte acest 
drum comunal este intens 
populată şi are o valoare turistică 
importantă. Considerăm că 
finanţarea acestui obiectiv va 
conduce la modernizarea zonei, va 
atrage investiţii private si va 
reduce diferenţa dintre rural si 
urban. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

62  Secţiunea a 2-a Dispoziţii referitoare 
la bugetele locale pe anul 2009 
Art.4, litera d). 
 

„d) 1983,4 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale prin hotărâre a consiliului 
judeţean, potrivit unor criterii 
specifice aprobate prin hotărâre a 
consiliului judeţean, prin excepţie de la 
prevederile Legii finanţelor publice 
locale nr.273/2006, după consultarea 
primarilor şi cu asistenţa tehnică de 
specialitate a direcţiei generale a 

Repartizarea sumelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat 
se realizează prin decizie a 
directorului direcţiei generale a 
finanţelor publice judeţene, însă 
Consiliul judeţean este organ ales 
prin votul liber exprimat al 
cetăţenilor pe care îi reprezintă şi 
cunoaşte necesităţile de dezvoltare 
ale autorităţilor publice locale 
comunale, orăşeneşti, municipale. 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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finanţelor publice judeţene”. 
 
Autori: 
Deputat Prof.Anghel Stanciu – PSD 
Dep.Ing.Vasile Mocanu – PSD 
 

63  Secţiunea a 2-a la proiectul Legii 
bugetului de stat 
Art.4, lit c. Sume defalcate din TVA 
pentru drumuri judeţene şi comunale 
 

c) 571,268 milioane lei destinaţi 
finanţării cheltuielilor privind drumurile 
judeţene şi comunale, prevăzute în anexa 
nr.6, a căror repartizare, pe unităţi 
administrativ-teritoriale, se face în 
funcţie de lungimea şi starea tehnică a 
acestora, prin hotărâre, de către consiliul 
judeţean, după consultarea primarilor. 
 
Sumă rezultată prin suplimentarea cu 
19.468,00 mii lei pentru drumuri 
judeţene şi comunale din jud.Iaşi. 
Rezultă o sumă de 36.888 mii lei pentru 
jud.Iaşi la Anexa nr.6. 
 
Autori: 
Deputat Prof.Anghel Stanciu – PSD 
Dep.Ing.Vasile Mocanu – PSD 
 

Solicităm suplimentarea sumelor cu 
19,468,00 mii lei a sumelor 
defalcate din TVA pentru drumuri 
judeţene şi comunale la nivelul 
necesarului estimat la nivelul anului 
2008, având în vedere numărul de 
kilometri de drumuri judeţene şi 
comunale şi depăşirea duratei de 
utilizare a drumurilor judeţene, 
rezultând suma totală de 571,268 
milioane lei. 
 
Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 19,468 mil.lei 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

64  Secţiunea a 2-a lit.d la proiectul Legii 
bugetului de stat 
Art.4, lit d. Sume defalcate din TVA 
pentru echilibrarea bugetelor 
 

c) 1985,683 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.7, care se 
repartizează pe unităţi administrativ-
teritoriale potrivit prevederilor art.33 
alin.(3)-(7) din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Suplimentarea alocaţiei judeţului Iaşi cu 
suma de 2.283,00 mii lei, la Anexa 7 

Aviaţia Utilitară 
Pentru stingerea debitului S.C. 
Aviaţia Utilitară – urmare O.G. 
nr.15/*2004 privind transferul cu 
titlu gratuit al pachetului de acţiuni 
din proprietatea statului şi din 
administrarea Consiliului Judeţean 
Iaşi – solicităm suma de 2.283,00 
mii lei, rezultând o alocaţie totală de 
40398 mii lei. 
 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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rezultând pentru jud.Iaşi o alocaţie totală 
de 40.398 mii lei.  
 
Autori: 
Deputat Prof.Anghel Stanciu – PSD 
Dep.Ing.Vasile Mocanu – PSD 
 

Sursa de finanţare: Creşterea 
deficitului bugetar cu 2,283 mil.lei 

65  Secţiunea a 2-a  
Dispoziţii referitoare la bugete locale 
pe anul 2009 
Art.4, alin. d. 
 

c) 2030,683 milioane lei pentru 
echilibrarea bugetelor locale ale 
comunelor, oraşelor şi judeţelor prevăzut 
în anexa nr.7, care se repartizează pe 
unităţi administrativ-teritoriale potrivit 
prevederilor art.33 alin.(3)-(7) din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările 
ulterioare precum şi pentru suplimentarea 
bugetului propriu al jude.Iaşi pentru 
finanţarea proiectului de investiţii 
„Dezvoltarea şi modernizarea 
Aeroportului Internaţional Iaşi”. 
 
Autori: 
Deputat Prof.Anghel Stanciu – PSD 
Dep.Ing.Vasile Mocanu – PSD 
 

Solicităm ca sumele necesare să fie 
alocate prin H.G. Consiliului 
Judeţean Iaşi 
 
Se suplimentează cu 45 mil.lei de la 
5001. titlu 75 de la MFP. Acţiuni 
generale. 
Anexa 3/65/01 Fondul naţional de 
dezvoltare 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 

66  Anexa 3/15/26 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Locuinţei 
 
680 – Program – Pietruirea, 
reabilitarea şi/sau asfaltarea 
drumurilor 

 
Se propune introducerea şi finanţarea 
unui obiectiv nou: 
 
Reabilitare drum comunal DC 72 
Remetea – Posta, judeţul Maramureş 
(valoarea totală a proiectului: 1.800.000 
RON) 
 
Alocare bugetară 2009: 800.000 RON 
Credit de angajament: 800.000 RON 

Zona pe care o deserveşte acest 
drum comunal este intens populată, 
are şi o valoare turistică importantă, 
considerăm că finanţarea acestui 
obiectiv va conduce la modernizarea 
zonei, va atrage investiţii private şi 
va reduce diferenţa dintre rural şi 
urban. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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Credite bugetare: 800.000 RON 
 
Estimare 2010: 1.000.000 RON 
 
Deputat Cătălin Cherecheş 
Grup parlamentar al PSD+PC 
 

67  Sume defalcate pentru TVA pentru 
drumuri judeţene şi comunale din 
judeţul Iaşi pe 2009, anexa nr.6 la 
proiectul de lege 
 

Creşterea alocaţiei bugetare din acesta 
sursa de finanţare de la 17.420 mii lei, cât 
este în prezent, la 30.000 mii lei 
 
Autori: Deputat Prof.univ.dr.ing. Anghel 
Stanciu 
Deputat Ing.Vasile Mocanu  
 

Motivaţia este legată de faptul că 
necesarul este de cca.200.000 mii lei 
pe întreaga reţea de drumuri din 
judeţul Iaşi, iar suma propusă nu 
acoperă nici 10% din necesar 
 
Sursa de finanţare: 
Creşterea deficitului bugetar cu 
12,58 milioane lei 

Prin vot, membrii 
celor două comisii au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, iniţiatorii 
neprecizând 
sustenabilitatea 
acestuia. 
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Dep.Eugen Bejinariu – PSD 
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Motivaţia respingerii: soluţionarea problemelor ridicate ţin de competenţa consiliilor judeţene care vor colabora cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Locuinţei în funcţie de resursele alocate 
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