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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 
 

     CAMERA DEPUTAŢILOR            SENATUL 
 

 
Comisia pentru politică economică,   Comisia economică, industrii, 
reformă și privatizare     şi servicii 
Nr. 4c-1/10/11.02.2019     Nr. XX/58/11.02.2019 
 
Comisia pentru industrii     Comisia pentru energie,  
şi servicii     infrastructură energetică și              

   resurse minerale  
Nr. 4c-3/24/11.02.2017      Nr. XXI/16/11.02.2019 
 
 
Bucureşti, 11.02.2019       
 
 

AVIZ COMUN 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 

 
 

În conformitate cu prevederile art.59 din Regulamentul activităţilor comune 
ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru politică 
economică, reformă şi privatizare și Comisia pentru industrii şi servicii din cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii și 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 
2019, 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 11 februarie 2019. 

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 şi 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 
Guvernului (anexa 3/13). 
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La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, 
reprezentanţi din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea 
Secretariatului General al Guvernului. 

În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 
stat pe anul 2019  şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului 
General al Guvernului (anexa 3/13) au fost avizate favorabil.  

În conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul activităților comune 
ale Camerei Deputaților și Senatului, republicat, au fost depuse amendamente. 

Amendamentele au fost respinse și sunt redate în anexa care face parte 
integrantă din prezentul aviz. 

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

 
            

 

 

     PREŞEDINTE,               PREŞEDINTE, 

 Deputat Șimon Gheorghe    Senator Daniel-Cătălin Zamfir 

 

 

 

    PREŞEDINTE,            PREŞEDINTE, 

Deputat Iulian Iancu    Senator Marin Gheorghe  

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
Voturi pentru 26 
Voturi împotrivă 10 
Abțineri 0 
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Anexă 
 

AMENDAMENTE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2019 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament respinse/Autor 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ Sursa 
de finanţare 

Motivaţia respingerii 

0 1 2 3 4 
1.  Anexa 3/13/  

Secretariatul General al Guvernului, 
Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – 
Programul stațiuni balnerare 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul stațiuni 
balnerare cu suma de 20.700 mii lei 
pentru obiectivul de investiții înființare 
stațiune balneo – climaterică în comuna 
Vizantea Livezile, județul Vrancea. 
  
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 
 

În comuna Vizantea Livezile din 
județul Vrancea sunt funcționale șapte 
izvoare cu apă cu proprietăți curative, 
destinată atât curelor interne cât și 
celor externe, pentru tratarea bolilor de 
stomac, afecțiunilor reumatice, 
ginecologice ș i oculare, conform 
buletinelor de analize realizate anual 
de Ministerul Sănătății. 
Autoritățile locale dețin licența de 
exploatare a apei de la Agenția 
Națională de Resurse Minerale. SF, 
PUZ și proiectul tehnic pentru 
Înființarea stațiunii balneo-climaterice 
au fost realizate și actualizate de 
Primăria Vizantea Livezile. 
Proprietățile curative ale izvoarelor 
din localitate au fost descoperite de 
ostașii nemți în timpul Primului 
Război Mondial. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 20.700 mii 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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lei sumele prevăzute la Anexa nr. 
3/65/02  Mnisterul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 

2.  Anexa 3/13/  
Secretariatul General al Guvernului, 
Capitolul 5101, grupa 55, alineat 71 – 
Programul stațiuni balnerare 
 

Se propune suplimentarea sumelor 
prevăzute la Anexa 3/13/ Secretariatul 
General al Guvernului, Capitolul 5101, 
grupa 55, alineat 71 – Programul stațiuni 
balnerare cu suma de 500 mii lei pentru 
Studiu de fezabilitate reabilitare și 
reîntroducere în circuitul balneoturistic a 
stațiunii Soveja, comuna Soveja, județul 
Vrancea. 
 
Autori: 
Cătălin Dumitru TOMA - Senator PNL 
Ion ȘTEFAN - Deputat PNL   
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 
 

La Soveja se face “cură de aer” încă 
din anul 1870. În anul 1901, prefectul 
judeţului Putna a obţinut de la 
Ministerul Agriculturii şi Domeniilor 
aprobare să construiască în partea de 
vest a satului, înspre Lepşa, un mic 
hotel de lemn cu un cazino alături. 
Minerii care scoteau cărbune din 
subterane şi se îmbolnăveau îşi găseau 
leacul respirând aerul cel mai curat din 
România, iar sportivii veneau serii la 
rând în cantonamente, să se 
pregătească pentru întrecerile oficiale. 
În momentul de față totul este în 
paragină, sindicatele și Consiliul 
Judetean luptandu-se în instanță pe 
rămășițele stațiunii. 
 
Sursa de finanţare: 
Se diminuează cu suma de 500 mii lei 
sumele prevăzute Anexa nr. 3/65/02  
Mnisterul Finanțelor Publice  
Acțiuni Generale/ Titlul VII – Alte 
transferuri – Credite de angajament 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

3.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea 
cultelor II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în 
localitatea Răscruci, comuna Bonțida, 
județul Cluj. 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

4.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea 
cultelor II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în 
localitățile  Giula și Ciumafaia, comuna 
Borșa, județul Cluj. 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

5.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea 
cultelor II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 466 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în 
localitatea Călărași Gară, comuna 
Călărași,județul Cluj. 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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Camera Deputaților și Senat 
6.  Anexa 3/13/02 

Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea 
cultelor II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru realizarea obiectivului de investiții 
“Construire capelă mortuară” în 
localitatea Ciucea Gară, comuna Ciucea, 
județul Cluj. . 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Asigurarea condițiilor decente pentru 
accesul la acest tip de serviciu. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

7.  Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
Capitol 5001/Grupa 59/Titlul XI Alte 
cheltuieli/Articol 12 Susținerea 
cultelor II. Credite bugetare 

Se propune alocarea sumei de 400 mii lei 
pentru realizarea obisctivului de investiții 
“Construire casă parohială” în comuna  
Dăbâca, județul Cluj. 
 
Inițiatori: 
Stamatian Florin – Deputat PNL 
Oros Nechia-Adrian – Deputat PNL 
Moldovan Sorin – Deputat PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Pentru asigurarea unei prezențe stabile 
a preotului (preoților) în parohie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Secretariatului General al Guvernului. 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 

8.  Anexa 3/13/26 Secretariatul General 
al Guvernului/ Secretariatul de stat 
pentru culte/ cod 13 ordonator 
4283422 / program bugetar 255- 
Lăcașuri de cult  
 

Se propune alocarea sumei de 4700 mii 
lei pentru lucrari de refacere si 
consolidare a Ansamblului fostei 
Mănăstiri Raducanu din orasul TG. Ocna, 
jud Bacău precum si pentru executarea de 
sapaturi arheologice de salvare si 
restaurare a ruinelor  

Ansamblul are in componenta sa 
Biserica ,,Buna Vestire ,,ctitorita in 
anul 1664 aflata in stare de 
functionare, turnul de intrare si zidul 
de incinta aflate in stare de 
PRECOLAPS si ruinelr constructiilor 
din incinta aflate in stare de COLAPS 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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Autori: deputat PNL Tudorița Lungu, 
deputat PNL Ionel Palăr 
  
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

 
Sursa de finanțare: 
Diminuarea cu suma de 4700 mii lei a 
sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/02 
MINISTERUL FINANȚELOR 
PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, 
Titlul VII, Alte transferuri 

9.  Anexa nr. 3/13, Secretariatul General 
al Guvernului 

Alocarea în bugetul propus pentru anul 
2019 a sumei de 400 mii lei pentru 
construire Biserica Ortodoxă Măureni, 
calea Timişorii nr. 43, Comuna Măureni, 
judeţul Caraş-Severin. 
 
Autor: PNL Ion-Marcel Vela, senator 
PNL 
 
Grupurile parlamentare ale PNL din 
Camera Deputaților și Senat 

Dezvoltarea UAT. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă 
la dispoziţia prim-ministrului. 
 

Nu a întrunit numărul 
de voturi necesar 
adoptării. 
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