
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR 
PL-x 109/2021

SENAT
L35/2021

Comisia pentru politica economica, reforma Comisia economica, industrii $i servicii
Nr. XX/785/25.02.2021$i privatizare

Nr. 4C-1/66/25.02.2021

Comisia pentru industrii §i servicii 
Nr.4c-3/121/25.02.2021

Bucuresti, 25. 02.2021

AVIZ COMUN

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

A

In conformitate cu prevederile art. 21 si art. 61 din Regulamentul activitdtilor 
comune ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisia pentru politica 
economica, refoima §i privatizare §;i Comisia pentru industrii §i servicii din cadrul Camerei 
Deputatilor, precum §i Comisia economica, industrii §i servicii din cadrul Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere §i avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
transmis de Guvemul Romaniei.

Conform prevederilor art. 22 §i art.52 din Regulamentul activitdfilor comune 
ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisiile au dezbatut proiectul de 
lege mentionat mai sus in §edinta comuna din 25 februarie 2021, desfa§urata atat la 
sediul Parlamentului pentru unii membri, cat §i prin mijloace electronice pentru alti 
membri.
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Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 §i anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurentei (anexa 3/08).

La lucrarile Comisiilor reunite, au participat, in calitate de invitati, reprezentanti
-----din partea Ministerului Finantelor, precum §i din partea Consiliului Concurentei:-------------

In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului Concurentei 
(anexa 3/08) au fost avizate favorabil.

in raport cu obiectul §i continutul sau, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

P DINTE,

laM DUNAVA Senator SiDeputat past

• ■^0/

r-Rt\

PRE§EDINTE,

Deputat Sandor BENDE

o2(PVoturi pentru... .9^
Voturi impotriva..... LC?..
Abtineri...... 9.................

• • .
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PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENATUL

Comisia pentru politica economica, 
reforma si privatizare 
Nr. 4C-1/66/25.02.2021

Comisia economica, industrii, 
§i servicii
Nr. XX/785/25.02.2021

Comisia pentru industrii 
§i servicii

Comisia pentru energie, 
infrastructure energetica si 
resurse minerale 
Nr. XXI/121/25.02.2021Nr. 4C-3/121/25.02.2021

Bucure§iti, 25.02.2021

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

/V

In conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activitdfilor comune 

ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisia pentru politica 

economica, reforma §i privatizare si Comisia pentru industrii §i servicii din cadrul 
Camerei Deputa^ilor, precum §i Comisia economica, industrii §i servicii si Comisia 

pentru energie, inffastructura energetica si resurse minerale din Senat, au fost 
sesizate, spre dezbatere §i avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2021, transmis de Guvemul Romaniei.

Comisiile reunite au dezbatut proiectul de lege menlionat mai sus in §edinla 

din 25 februarie 2021.
Comisiile reunite au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 
Guvemului (anexa 3/13).
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La lucrarile Comisiilor reunite, au participat, in calitate de invita^i, 
reprezentan^i din partea Ministemlui Finantelor Publice, precum §i din partea 

Secretariatului General al Guvernului.
In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului 
General al-Guvemului (anexa 3/13) au-fost avizate-favorabil.-.........—--------

/V

In raport cu obiectul §i conlinutul sau, iniliativa legislativa face parte din 

categoria legilor ordinare.

Senatorunava mica

PRE^EI^
Deputat

PRE§EDINTE,
Senator Istvan-Lorant Antal

I =5m. /'

S'/.Voturi pentru 
Voturi impotriva 
Abtineri.......:0..

1}
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PARLAMENTUL ROMANIEI9
CAMERA DEPUTAJILOR SENAT

Comisia pentru politica economica, 
reforma si privatizare 
Nr. 4C-1/66/25.02.2021

Comisia economica, industrii 
§i servicii
Nr. XX/785/25.02.2021

Comisia pentru industrii §i servicii 
Nr.4c-3/121/25.02.2021

Bucure^ti, 25.02.2021

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

in conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activitdtilor comune 

ale Camerei Deputatilor §i Senatului, republicat, Comisia pentru politica 

economica, reforma §i privatizare si Comisia pentru industrii §i servicii din cadrul 

Camerei Deputatilor, precum §i Comisia economica, industrii §i servicii si Comisia 

pentru energie, inffastructura energetica si resurse minerale din Senat, au fost 

sesizate, spre dezbatere §i avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2021, transmis de Guvemul Romaniei.

Comisiile reunite au dezbatut proiectul de lege mentionat mai sus in sedinta 

din 25 februarie 2021.

Comisiile reunite au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 
2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului General al 

Guvemului (anexa 3/13).

La lucrarile Comisiilor reunite, au participat, in calitate de invita^i.
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reprezentanti din partea Ministerului Finantelor Publice, precum §i din partea 

Secretariatului General al Guvernului.

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

stat pe anul 2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Secretariatului

General al Guvernului (anexa 3/13) au-fasravizate-favorabilr"---------------- ---------

In raport cu obiectul si continutul sau, initiativa legislative face parte din 

categoria legilor ordinare.

PRE§EDINTE, PRE§]P5TO™V7\
Senatorculai Dunava

CONOMICA, UJ 
ftOUSTBIl

PRES|BTa
Deputat/l^n^ 'enim z

Voturi pentru..... .
Voturi impotriva Vv 
Abtineri............ o.
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romai^ia
PARLAMENTUL ROMAnIEI

CAMERA DEPUTATILOR SENAT

Comisia pentru politica economica, 
reforma privatizare 

Nr. 4C-1/66

Comisia economica, 
industrii $i servicii 
Nr. XX/785

Comisia pentru industrii 
§i servicii 

Nr. 4C-3/121

Comisia pentru energie, 
infrastructura energetica si resurse minerale 

Nr. XXI/48

Nr. PL-x 109/2021 
Nr. L 35/2021

Bucure§iti, 25.02.2021

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

in conformitate cu prevederile art. 21 si art. 61 din Regulamentul activitafilor 
comune ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisia pentru politica 
economica, reforma §i privatizare §i Comisia pentru industrii §i servicii din 
Camera Deputa^ilor, precum §i Comisia economica, industrii §i servicii 
§i Comisia pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale din Senat au 
fost sesizate, spre dezbatere §i avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2021, transmis de Guvernul Romaniei.

Conform prevederilor art. 22 si art. 52 din Regulamentul activitdtilor comune 
ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisiile au dezbatut proiectul de 
lege men^ionat mai sus in ^edin^a din 25 februarie 2021, desfasurata atat la sediul 
Parlamentului pentru unii membri, cat si prin mijloace electronice pentru alti membri.

Comisiile au analizat proiectul I^gii bugetului de stat pe anul 2021 §i anexa 
la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului si Turismului (anexa 3/35).

La lucrarile Comisiilor reunite, au participat, in calitate de invita(i, 
reprezentan^i din partea Ministerului Finantelor, precum §i din partea 
Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului.

In conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul activitdtilor comune 
ale Camerei Deputatilor §i Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.



In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget 
al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului fi Turismului (anexa 3/35) au fost 
avizate favorabil. Amendamentele respinse sunt redate in Anexa care face parte 
integranta din prezentul aviz comun.

in raport cu obiectul §i con^inutul sau, proiectul de lege face parte din 
pategoria legiior^ordinare...... ; ......... .......... ............................ ,

PRE§lEmf

Senator Silvia-J^dMcaj^lMCS

V
Co

PRE§EDINTE PRE§EDINTE

Depu^ •E Sandor Senator ANTAL Istvan-Lorant

l/<^) /
JclSTtO i 2>2-



ANEXA

AMENDAMENTEyRESPINSEi
/

Text amendament propi^^s 
(autor, apartenenta politica)

Motivatia respingeriiMotivafia amendamentului/ 
sursa de flnanfare

Nr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat
crt.

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de fmantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Anexa nr. 3 / 35 / 27 privind Bugetul 
Ministerul Economiei Antreprenoriatului 
Si Turismului

In proiectul de buget sunt 
prevazute credite de angajament 
in suma de 685.485 mii lei Si 
credite bugetare de 685.485 mii

Sursa de fmantare: bugetul de stat, 
realocare din Fondul de Rezerva, 
Buget MFP - Actiuni Generale, 
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

1.

Cod ordonator 35 24931499, Cod 
program 355

lei.
Se majoreaza propunerea de 
buget cu privire la creditele de 
angajament cu 4.000 mii lei si 
credite bugetare cu 4.000 mii lei 
pentru anul 2021, in vederea 
fmantarii Proiectelor de 
realizare a retelelor de apd, 
gaz, canalizare S' electrice in 
vederea
Infrastructurii de turism m zona 
Padina PeStera - Construirea 
domeniului schiabil Si a 
infrastructurii turistice in zona 
Padina Pe^era, comuna 
Moroieni, jud. Ddmbovita.

Dezvoltarea produselor turistice

Programul 
sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitaliz 
arii turismului in Romania, a produselor 
turistice

destinateste

Dezvoltdrii

Autor: Titus Corlatean senator 
PSD,

Holban Georgeta-Carmen
deputat PSD,

Popa Radu Mihai deputat PSD,

Tachianu Marian deputat PSD,

Vulpescu loan deputat PSD



I
Nr. Motiva^ia respingeriiArticolul din

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

Motivafia amendamentului/ 
sursa de flnantare

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)crt.

in proiectul de buget la grupa
5101 Autoritati Publice 5/ 
Actiuni Externe sunt prevazute 
credite de angaj anient in suma 
de 67.841 mii lei Si credite 
bugetare de 67.841 mii lei.
Se majoreaza propunerea de 
buget cu privire la creditele de 
angajament cu 600 mii lei Si 
credite bugetare cu 500 mii lei 
pentru anul 2021, in vederea 
finantarii 
fezabilitate, studii de teren, 
acorduri S' avize, protect tehnic 
pentru proiectul Dezvoltarea 
Infrastructurii de turism m zona 
Padina Pe^era - Construirea 
domeniului schiabil S' a 
infrastructurii turistice in zona 
Padina Pe^era,
Moroieni 
Dambovitd.

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Anexa nr. 3 / 35 / 29 privind Bugetul 
Ministerul Economiei Antreprenoriatului 
si Turismului

2. Sursa de finantare: bugetul de stat, 
realocare din Fondul de Rezerva, 
Buget MFP - Actiuni Generate, 
cod 50.01- Anexa nr. 3 / 65 / 01

f. Cheltuieli de expertiza, proiectare, 
asistenta tehnica, pentru probe 
tehnologice Si teste si predare la 
beneficiar si de executie privind 
reparatiile capitale, precum Si alte 
categorii de lucrari de interventii, cu 
exceptia celor incluse la lit.d), astfel 
cum simt definite de legislatia in 
vigoare, inclusiv cheltuielile necesare 
pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor 
si acordurilor prevazute de lege

studiului de

comuna 
FAZA II, jud.

Autor: Titus Corlatean senator 
PSD,

Holban Georeeta-Carmen
deputat PSD, I

Popa Radu Mihai deputat PSD,

Tachianu Marian deputat PSD,

Vulpescu loan deputat PSD
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Motivatia respingeriiMotiva|ia amendamentului/ 
sursa de finanfare

Nr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)crt.

Prin vot, membrii celor 
patm Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intmcat 
sursa de fmantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Anexa nr. 3 / 35 / 29 privind Bugetul 
Ministerul
Antreprenoriatului Si Turismului

In proiectul de buget la grupa 
5101 Autoritafi Publice 0 
Actiuni Externe sunt prevazute 
credite de angaj ament in suma 
de 67.841 mii lei Si credite 
bugetare de 67.841 mii lei.
Se majoreaza propunerea de 
buget cu privire la creditele de 
angaj ament cu 500 mii lei Si 
credite bugetare cu 400 mii lei 
pentru anul 2021, in vederea 
fmantarii 
fezubilitate, studii de teren, 
acorduri 0 avize, protect tehnic 
pentru proiectul Telegondola 
Urband Tdrgovi0e-Mdndstirea 
Dealu.

3. Sursa de finantare: bugetul de stat, 
realocare din Fondul de Rezerva, 
Buget MFP - Actiuni Generale, 
cod 50.01 - Anexa nr. 3 / 65 / 01

Economiei

f. Cheltuieli de expertiza, proiectare, 
asistente tehnica, pentru probe 
tehnologice Si teste si predare la 
beneficiar si de executie privind 
reparatiile capitale, precum si 
altecategorii de lucrari de interventii, cu 
exceptia celor incluse la lit.d), astfel 
cum sunt definite de legislatia in 
vigoare, inclusiv cheltuielile necesare 
pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor 
si acordurilor prevazute de lege

studiului de

Autor: Titus Corlatean senator 
PSD,

Holban Georgeta-Carmen
deputat PSD,

Popa Radu Mihai deputat
PSD,

Tachianu Marian deputat PSD,

Vulpescu loan deputat PSD
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Nr. Motivatia respingeriiArticolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Motivatia amendamentului/ 
sursa de flnanfare

Text amendament propus 
(autor, apartenen|a politica)crt.

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifies, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Anexa nr. 3 / 35 / 26 Ministerul 
Economiei,
Turismului, Cod prdonator 35 24931499, 
Programul 355 „Dezvoltarea produselor 
turistice”

Se propune suplimentarea sumelor 
prevazute la Anexa 3/35/26

Economiei, 
Anteprenoriatului si Turismului, 
Cod ordonator 35 24931499,
Programul 355 „Dezvoltarea 
produselor turistice”, cu suma de 
5844 mii lei

Construirea unui pare de aventura in 
comuna Sucevita, judetul Suceava 
Sursa de finantare; diminuarea cu 
aceeaSi suma a Fondului de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvemului

4.
Anteprenoriatului Si au

Ministerul

Autori:
loan STAN, senator PSD 
Mirela Elena ADOMNICAI,
deputat PSD
Eugen BEJINARIU, deputat PSD 
Vlad POPESCU, deputat
PSD/PPU-SL
Gheorghe SOLD AN, deputat PSD

I

Anexa nr. 3/3 5 - bugetul Ministerului 
Economiei, Antreprenorialului Si 
Turismului

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifies, intrucat 
sursa de finantare 
precizatS de initiator nu 
este sustenabilS.

5. Se majoreazS creditele de 
angajament cu suma de 2.000.000 
mii lei Si creditele bugetare cu 
suma de 1.000.000 mii lei pentru 
stimularea investitiilor Sir r

retehnologizarea companiilor din 
Romania in cadrul Programului 
national „Fabricat in Romania”

Este necesarS implementarea 
Programului pentru stimularea 
investitiilor mari in vederea 
finantarea investitiilor 
antreneazS un numSr mare de 
fumizori locali, in lantul de 
productie. Criterii prioritare: crearea 
de locuri de muncS, transfer 
tehnologic.
Este necesarS de asemenea o schema 
de ajutor de stat destinatS 
retehnologizSrii companiilor locale 
prin transfer de tehnologie de la

care

Autor:
Ion Marcel Ciolacu, deputat 
PSD
Grup Parlamentar PSD________
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Motivafia respingeriiNr. Motivafia amendamentului/ 
sursa de flnanfare

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)crt.

companiile straine.

Sursa de finantare: Incasari din 
impozitul pe venit Si pe profit, 
recuperare arierate, realocare de la 
Capitolul - Alte transferuri

!

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

6. Bugetul Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului Si Turismului, Anexa 
nr. 3 / 35 / 02 Actiuni generale 
economiee, comerciale Si de munca

Este necesara implementarea 
Programului pentru stimularea 
investitiilor man in vederea 
finantarea investitiilor 
antreneaza un numar mare de 
fumizori loeali, in lantul de 
produetie. Criterii prioritare: crearea 
de locuri de munca, transfer 
tehnologic.
Este necesara de asemenea o schema 
de ajutor de stat destinata 
retehnologizarii companiilor locale 
prin transfer de tehnologie de la 
companiile straine.

care

Se majoreaza creditele de 
angajament cu suma de 2.000.000 
mii lei Si creditele bugetare cu 
suma de 1.000.000 mii lei.

Autori:
Ion Marcel Ciolacu - deputat 
PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare: Incasari din 
impozitul pe venit Si 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 ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare

Bugetul
Antreprenoriatului Si Turismului, Anexa 
nr. 3 / 35 / 02 5001.40.13 Sustinerea 
exportului, a mediului de afaceri Si a 
tranzactiilor intemationale

7. Ministerului Economiei, sustinerea SiEste
promovarea exporturilor romaneSti 
avand in vedere caderea pietelor 
exteme Si crestere deficitului de 
balanta comerciala.
Sursa de finantare: Sursa de

Se majoreaza creditele de 
angajament cu suma de 75.000 mii 
lei Si creditele bugetare cu suma 
de 55.000 mii lei

necesara

Autori:
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Nr. Motivatia respingeriiArticolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Motivafia amendamentului/ 
sursa de flnantare

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)crt.

precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Ion Marcel Ciolacu - deputat 
PSD
Grup parlamentar PSD

flnantare: Prin distribuirea fondurilor 
din bugetul Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului si Turismului

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Bugetul
Antreprenoriatului Si Turismului, Anexa 
nr. 3 / 35 / 02 5001.55.01.16 Alte 
Transferuri

Ministerului Este necesara realizarea unui 
Program de stimulare a exporturilor 
prin acordarea de garantii 
guvemamentale de pana la 100% prin 
Eximbank m vederea mentinerii 
activitatii curente Si a creStere 
capacitatii de export in special pe 
piete terte.

8. Economiei,
Se majoreaza creditele bugetare cu 
suma de 100.000 mii lei 
reprezentand Plata valorii de 
executare a garantiei in contul 
finantatorilor 
programului pentru sustinerea 
exporturilor.

cadrulin

Autori:
Ion Marcel Ciolacu - deputat 
PSD
Grup parlamentar PSD

Sursa de flnantare:
Fondul de rezerva bugetara aflat la 
dispozitia Guvemului.
Bugetul Ministerului Finantelor 
Publice - Actiuni Generale

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de fmanfare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

9. Se propune suplimentarea 
creditelor de angajament cu suma 
de 2.000.000 mii lei pentru 
finantarea Programului Start Up 
Nation III 2021. Se propune 
suplimentarea creditelor bugetare 
cu 250.000 mii lei, restante pentru 
plata proiectelor implementate in 
programele anterioare.

Programul pentru stimularea infitntarii 
intreprinderilor mici Si mijlocii ”Start-up 
Nation - ROMANIA", Anexa nr. 3 / 35 / 
27 - Bugetul Ministerului Economiei, 
Antreprenoriatului Si Turismului, Capitol 
55.01.16 sprijinirea infiinterii de noi 
intreprinderi Si sustinerea dezvoltarii 
intreprinderilor mici Si mijlocii

Asigurarea finantarii integrate a 
pentru
intreprinderilor mici Si mijlocii 
„Start-up Nation - ROMANIA".

stimularea infiintarii

Sursa de finantare: bugetul national, 
realocare suma de 250.000 mii lei din 
Buget MFP-Actiuni Generale, cod 
5001.30.02.01

Autori:
Ion Marcel Ciolacu - deputat 
PSD
Grup parlamentar PSD

Prin vot, membrii celorAnexa nr.3/35 - bugetul Ministerului Se majoreaza creditele de10. Finantarea incubatoarelor de afaceri
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Nr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Motivatia respingeriiText amendament propus 
(autor, apartenenta politica)

Motiva|ia amendamentului/ 
sursa de finanjarecrt.

patm Comisii au
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Economiei,
Turismului

Antreprenorialului angaj ament Si creditele bugetare 
cu suma de 100.000 mii lei pentru 
sprijinirea studentilor din Romania 
prin intermediul Programului 
national „Start-up pentru student!”

Si in universitati, in conlucrare cu 
partenerii local! (autoritati publice, 
companii care activeaza pe piata 
locals).

Sursa de finantare: Incasari din 
impozitul pe venit Si pe profit, 
recuperare arierate, realocare de la 
Capitolul - Alte transferuri

Autor:
Ion Marcel Ciolacu, deputat 
PSD
Grup Parlamentar PSD

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Anexa 3 / 35 / 02 - Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului si Turismului

Suplimentarea 
Ministerului 
Antreprenoriatului Si Turismului 
cu suma de 1.000.000 mii lei.

bugetului
Economiei,

Suplimentarea bugetara, in valoare de 
1.000.000 mii lei, este propusa pentru 
continuarea programului voucherelor 
de vacanta si anii urmatori.

11.

Capitolul 5001

menlinerii acordariiAutori: TRIP Bogdan (PSD) 
INTOTERO 
(PSD), SALAN Viorel (PSD), 
TOMA Hie (PSD), RESMERIJA 
Cornel-Cristian (PSD)
Grupul Parlamentar PSD

Masura
voucherelor de vacanta in cuantum de 
1.450 lei, va sprijini industria 
ospitalitatii putemic afectata de 
efectele pandemiei Covid-19, in 
sensul recuperarii pierderilor suferite 
ca urmare a suspendarii activitatii 
structurilor de primire turistice cu 
functiuni de cazare §i/sau alimentatie 
publics sau a restrangerii circulatiei 
persoanelor in anumite zone cu grad 
de infectare ridicat. Totodata, aceste 
vouchere creeaza un context 
economic favorabil pentru toate 
sectoarele adiacente turismului. 
Studiile arata ca, per total, beneficiile 
financiare depaSesc impactul bugetar 
initial.

Natalia-Elena
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Nr. Motivatia respingeriiArticolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/ 

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)

Motivafia amendamentului/ 
sursa de flnan^arecrt.

Sursa de finantare: Anexa nr. 3 / 65 
/ 01
Finantelor - Actiuni Generale

Bugetul Ministemlui

Imbunatatire infrastructura Scolara12. Anexa 3/35
Ministerul Economiei, Atreprenoriatului 
§i Turismului

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, mtrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Amenajare grupuri sanitare la 
§coala gimnaziala loan Grigore 
Teodorescu din sat Ruseni, 
comuna Borle§ti, Judeful Neamt

Sursa de finantare: MEC, Buget local

Cofinantare: 170 mii lei 
Dep.§erban Constantin 
Grup parlamentar PSD

13. Anexa 3/35 Ministerul Economiei 
Antreprenoriatului Si Turismului

Prin vot, membrii celor 
patru
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa , de 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Se propime alocarea sumei de 
150.000 mii lei pentru extindere 
magistrala transport gaz pe Valea 
CriSului dinjudetul Arad.

-CreSterea calitatii vietii locuitorilor 
de pe Valea CriSului

Comisii au

-Dezvoltarea potentialului economic 
al zonei Si atragerea de investitii.

Sursa de finantare:

Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01

finantare
Autor:

Mihai-Viorel Fifor, deputat PSD 
Adrian Alda . deputat PSD 
Grup Parlamentar PSD

Anexa nr 3/35 Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului si Turismului 
Baza Salvare Salvamont in statiunea 
PaltiniS, Municipiul
Sibiu” , finantat in cadrul Programului 
pentru Dezvoltarea Investitiilor in 
Turism, aprobat prin Hotararea de

Prin vot, membrii celor 
patru ; Comisii au 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu

14. Alocare credite bugetare in 
cuantum de 1.656 mii lei pentru 
finalizarea lucrarilor de
constructie Baza salvare
Salvamont in statiunea PaltiniS, 
municipiul Sibiu, jud. Sibiu.

Lucrari in continuare la 
amenajarea bazei de salvare 
Salvare in statiunea PaltiniS, 
judetul Sibiu, destinata cazarii 
personalului pentru activitatile de 
salvare a turistilor.
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Motivatia respingeriiNr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenta politica)

Motivatia amendamentului/ 
sursa de finantarecrt.

este sustenabila.Guvem nr.558/2017. Autor: Sursa de finantare: Fondul de 
rezerva la dispozitia Guvemului. 
Fonduri guvemamentale

Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
Grup Parlamentar PSD

Imbunatatirea conditiilor balneare, de 
cazare, de acces Si de infrastructura, 
m statiunea balneara, pentru creSterea 
gradului de atractivitate, dar Si pentru 
confortul turistilor.

Prin vot, membrii celor 
patru Comisii au
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intrucat 
sursa de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Anexa nr. 3 / 35 / 27 Alocare credite bugetare in 
cuantum de 5.540 mii lei pentru 
Dezvoltarea infrastructurii turistice 
in statiunea balneoclimaterica 
Ocna Sibiu, oraS Ocna Sibiului, 
jud. Sibiu

15.

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
la dispozitia Guvemului.
Fonduri guvemamentale

Autor:
Deputat PSD, Bogdan Gheorghe
Trif
Gmp Parlamentar PSD

Prin vot, membrii celor 
patm Comisii 
considerat ca adoptarea 
acestui amendament nu 
se justifica, intmcat 
sursa I de finantare 
precizata de initiator nu 
este sustenabila.

Crearea de infrastructura de turism.Anexa nr.3/35 Ministeml Economiei, 
Antreprenoriatului Si Turismului

Se suplimenteaza bugetul cu suma 
de 5.000 mii lei pentm constmire 
tabara de arheologie, punct de 
belvedere Si cale de acces pentm 
punerea in valoare a siturilor 
arheologice Cetatuia Si Antonio, 
oraSul OdobeSti, judetul Vrancea.

16.
au

Sursa de flnantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvemului, Bugetul MFP - actiuni 
generate, 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01

Autor:
Halici NicuSor, deputat PSD 
Gmp Parlamentar PSD
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
AiflA iii.L-:

EN/^
ROM AN IA

CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT

Comisia pentru politică economică, reformă Comisia economică, industrii şi servicii 
şi privatizare 
Nr. 4C-1/66/25.02.2021

Nr. XX/785/25.02.2021

Comisia pentru industrii şi servicii 
Nr.4c-3/121/25.02.2021

Comisia pentru energie, infrastructură 
energetică şi resurse minerale 
Nr.XXU48/25.02.2021

Bucureşti, 25.02.2021

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

A

In conformitate cu prevederile art. 21 şi 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 cadrul 
Camerei Deputaţilor, precum şi Comisia economică, industrii şi servicii şi Comisia 
pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale din cadrul Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
transmis de Guvernul României. ^

Conform prevederilor art. 22 şi ale 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.

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 şi anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei (anexa 3/36).

La lucrările Comisiilor reunite, au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi 
din partea Ministerului Finanţelor Publice, precum şi din partea Ministerului Energiei.

A

In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 202} şi anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Energiei



(anexa 3/36) au fost avizate favorabil.
A

In conformitate cu prevederile art. 62 din Regulamentul activităţilor comune ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, au fost depuse amendamente.

Amendamentele respinse sunt redate în Anexa care face parte integrantă din
prezentul aviz.

A

In raport cu obiectul şi conţinutuF său, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PREŞEDINTE,
Deputat Ipjs

Senator Silvia-Monica DINICĂ

/V COMISIA yj 
TÎ economică, ui 

V^Vindustru ş\ z, 
SERVICII A-.

' ^o.

v,

PREŞ^INTE, PREŞEDINTE
Senator ANTAL Istvăn-LorântINI ăndorDeputat^

fMmik v\

<7^

Voturi pentru _
Voturi împotrivă.. /j?... 
Abţineri o

dana.popescu
Pencil

dana.popescu
Pencil

dana.popescu
Pencil

dana.popescu
Pencil



ANEXĂ Ia Avizul Comun nr.
Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare - Nr. 4c-l/66/25.02.2021 
Comisia pentru industrii şi servicii > Nr.4c>3/121/25.02.2021 
Comisia economică, industrii şi servicii - Nr. XX/785/25.02.2021
Comisia pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale - Nr.XXI/48/25.02.2021

AMENDAMENTE RESPINSE 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

MINISTERUL ENERGIEI 
(Anexa 3/36)

Articolul din Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare

Nr. Motivaţia
respingeriilege/anexa/capitoi/subcapitol/paragraf/

grupa/titlul/articol/alineat
crt.

Anexa 3/36/01- Ministerul Energiei Suplimentarea bugetului Ministerului 
Energiei cu suma de 182.700 mii lei.

Suma propusă de 182.700 mii 
lei este necesară în vederea 
acoperirii drepturilor salariale 
ale minerilor din Valea Jiului, 
pentru întreg anul 
calendaristic 2021.

1. Comisiile reunite 
au hotărât 
respingerea prin 
vot a
amendamentului 
întrucât sursa de 
finanţare indicată 
de iniţiatori nu 
este sustenabilă.

Capitolul 5000 / Grupa 55 / ALTE 
TRANSFERURI Autor: INTOTERO Natalia-Elena 

(PSD), SĂLAN Viorel (PSD), TOMA 
Ilie (PSD), RESMERIŢĂ Cornel- 
Cristian (PSD)
Grup parlamentar PSD Asigurarea sumei respective 

este imperios necesară, astfel 
încât să nu se mai ajungă în 
situaţia nefericită din 
februarie 2021, când minerii 
nu şi-au încasat drepturile 
salariale pe mai multe luni, 
fiind constrânşi să protesteze 
în subteran.

, »

Sursa de finanţare: Fondul
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului

1



PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR 
PL-x 109/2021

SENAT
L35/2021

Comisia pentru politica economica, reforma Comisia economica, industrii $i servicii
Nr. XX/785/25.02.2021§i privatizare

Nr. 4C-1/66/25.02.2021

Comisia pentru industrii servicii 
Nr.4c-3/121/25.02.2021

Bucure^ti, 25. 02.2021

AVIZ COMUN

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art. 21 §i art. 61 din Regulamentul activitdfilor 
comune ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisia pentru politica 
economica, reforma §i privatizare §i Comisia pentru industrii §i servicii din cadrul Camerei 
Deputatilor, precum §i Comisia economica, industrii §i servicii din cadml Senatului au fost 
sesizate, spre dezbatere §i avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
transmis de Guvemul Romaniei.

Conform prevederilor art. 22 §i art.52 din Regulamentul activitdtilor comune 
ale Camerei Deputafilor Senatului, republicat, Comisiile au dezbatut proiectul de 
lege mentionat mai sus in §edinta comuna din 25 februarie 2021, desfa§urata atat la 
sediul Parlamentului pentru unii membri, cat §i prin mijloace electronice pentru alti 
membri.



Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 §i anexa la 
acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului National de Solutionare a 
Contestatiilor (anexa 3/52).

La lucrarile Comisiilor reunite, au participate in-calitate de-invitati,—reprezentanti-----
din partea Ministerului Finantelor, precum §i din partea Consiliului National de Solutionare 
a Contestatiilor.

In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Consiliului National de 
Solutionare a Contestatiilor (anexa 3/52) au fost avizate favorabil.

in raport cu obiectul §i continutul sau, proiectul de lege face parte din categoria
legilor ordinare.

PRE§EDINTE,

eculai DUNAVA Senator Silvi

PRE§1EDINTE,

........ ...................
Voturi pentru 
Voturi impotriva 
Abtineri........Q...



PARLAMENTUL ROMAnIEI

CAMERA DEPUTAJILOR SENAT

Comisia pentru politica economica, 
reforma privatizare 

Nr. 4c-1/66

Comisia economica, 
industrii §i servicii 
Nr. XX/785

Nr. PL-x 109/2021 
Nr. L 35/2021

Bucurei^ti, 25.02.2021

AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art. 21 si art. 61 din Regulamentul 
activitafilor comune ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisia 
pentru politica economica, reforma §i privatizare din Camera Deputa^ilor, precum 

Comisia economica, industrii §i servicii din Senat au fost sesizate, 
spre dezbatere §i avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, 
transmis de Guvernul Romaniei.

Conform prevederilor art. 22 si art. 52 din Regulamentul activitdfilor 
comune ale Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisiile au dezbatut 
proiectul de lege mentionat mai sus in §edinla din 25 februarie 2021, desfa^urata 
atat la sediul Parlamentului pentru unii membri, cat §i prin mijloace electronice 
pentru alti membri.

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 §i 
anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Autoritalii pentru 
Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53).

La lucrarile Comisiilor reunite, au participat, in calitate de invita^i, 
reprezentan^i din partea Ministerului Finanlelor, precum §i din partea 
Autoritalii pentru Administrarea Activelor Statului.

In urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2021 §i anexa la acesta cu privire la proiectul de buget 
al Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (anexa 3/53) au fost 
avizate favorabil.

§1



A

In raport cu obiectul §i conlinutul sau, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare.
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