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AVIZ COMUN
asupra proiectului Legii bi^etului de stat pe anul 2021

In conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul activitdfilor 

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

transporturi §i infrastructura din cadrul Camerei Deputafilor, precum §i Comisia 

pentru transporturi §i infrastructura din cadrul Senatului au fost sesizate, spre 

dezbatere §i avizare, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021, transmis de 

Guvernul Romaniei.

Conform prevederilor art. 22 din Regulamentul activitdtilor comune ale 

Camerei Deputafilor §i Senatului, republicat, Comisiile au dezbatut proiectul de lege 

menlionat mai sus in §edin|a din 25 februarie 2021.

Comisiile au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 §i 

anexa la acesta cu privire la proiectul de buget al Ministerului Transporturilor si 

Infrastructurii (anexa 3/24).

La lucrarile Comisiilor reunite, au participat, in calitate de invita^i, 

reprezentanli din partea Ministerului Finanlelor Publice, precum §i din partea 

Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.



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 
Transporturilor (anexa 3/24) au fost avizate favorabil.

In conformitate cu prevederile art.60 din Regulamentul activitaplor 

comune ale Camerei Deputatilor §i Senatului, republicat, au fost depuse 

amendamente.
Amendamentele au fost respinse §i sunt redate in Anexa nr.l care face 

parte integranta din prezentul aviz.
In raport cu obiectul §i conlinutul sau, proiectul de lege face parte din 

categoria legilor ordinare.

PRE§ PRE§EDINTE

Deputat Ciprian-(^ Senator Toma-Florin PETCU
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Parlamentul Romdniei

FOMA.NIA

CAMERA DEPUTATILOR 
Comisia pentru transporturi si infrastructura

SENAT
Comisia pentru transporturi si infrastructura

Anexa nr.l
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR Sni^F^^RUCTURD Anexa nr.3/24

Motivajia
respingerii

Nr. Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/
paragral7grupa/titlul/articol/

alineat

Motivatia amendamentului/ 
sursa de finan^are

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

1. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii
Anexa nr. 03 / 24, Capitolul 5 
pet. 1 -

investitiei: 
3.200 metri;

Majorarea cu suma de : 68 milioane lei 
Centura ocolitoare municipiul Codlea, 
judetul Brasov

Caracteristicile 
Lungime traseu 
Profil transversal tip pentru drumuri nationale 
cu doua benzi de circulatie de 3.50 metri 
latime;
Patru intersectii, din care trei la nivel si una 
supraterana peste calea ferata.
Pana la aceasta data nu s-a reusit obtinerea de 
finantare pentru realizarea investitiei, desi 
primul studiu de fezabilitate pentru Centura 
ocolitoare s-a elaborat inca din anul 2013. La

Sen.Alexandru-Marius Dunca-PSD 
Grupul Parlamentar PSD Senat

data respective s-a elaborat un studiu de trafic 
care releva faptul ca traficul pe DNl 
depaseste de 2,7 ori capacitatea portanta a 
acestuia.
Din cauza aglomeratiei pe DNl- in



intravilanul municipiului, biciclistii evita sa 
utilizeze pista creata pentru ei pe strada 
Lunga.
Realizarea acestei investitii va reprezenta o 
alternativa de transport pentru traficul de 
tranzit, cu precadere traficul greu, dar si 
pentru cetatenii municipiului Codlea, comuna 
Halchiu, comuna Vladeni, Persani si alte 
localitati limitrofe, precum si traficul pentru 
agentii economici din zona si va degreva 
strada Lunga de ambuteiaje, aglomerari , 
permitand biciclistilor sa utilizeze banda 
amenajata pentru ei.

Asigurarea legaturii cu coridorul IV pan- 
european, precum si cu Serbia si Bulgaria, 
fapt ce va conduce la cresterea investitiilor in 
zona de sud
Sursa de finantare: fondul de rezerva aflat la 
dispozitia PM si - actiuni generale ale MFP

Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24/23
Capitolul 8401/ Titlul VIII

2. Se propune suplimentarea cu 5.000 mii 
lei a creditelor de angajament si cu 5.000 
mii lei a creditelor bugetare prevazute in 
Anexa 3/24/23, Capitolul 8401/VIII la 
bugetul Ministerul Transporturilor si 
Inlfastructuri, Cod program 15524, in 
vederea realizarii studiului de fezabilitate 
pentru autostrada A 7 Lugoj-Drob Tr 
Severin.

Sen. Ion Mocioalcd-PSD 
Grupul parlamentar PSD

3. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - „Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
„Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 „Transferuri de 
capital”, Alineat 29 „Alte

Alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Extindere pe 
verticals cu un nivel si heliport - Parcare 
supraetajata Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Sf Apostol Andrei Galati”

Efectuarea acestei investitii este necesara 
pentru a realiza inca un nivel la actuala 
Parcare supraetajata la Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Sf Apostol Andrei 
Galati care va include realizarea unui heliport 
ce va fi dotat cu sisteme de ghidaj pentru a fi 
folosit pe timp de zi si de noapte.
Sursa de finantare: Diminuarea cu 20.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul

publice”. Sen. Humelnicu Marius-PSD 
Sen. Laura Georgescu-PSD 
Grupul Parlamentar PSD
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5001 titlul 40: „TITLUL IV SUBVENTlI”. 
(Credite bugetare)

transferuri de capital catre 
institutii publice”

Efectuarea acestei investitii este necesara 
pentru a realiza pe un teren de 150 de hectare 
situate in comuna Branistea un Aeroport care 
va duce la crearea de noi locuri de munca si la 
cresterea mobilitalii nationale si internationale 
a galafenilor.

4. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - „Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
„Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 „Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital catre 
institutii publice”

Alocarea sumei de 400.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Construire 
Aeroport Galafi” (credite de angajament)

Sen. Humelnicu Marius-P^Z) 
Sen. Laura Georgescu-P^Z) 
Grupul Parlamentar PSDpublice”.

Sursa de flnantare: Diminuarea cu 400.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru Ministerul 
Finantelor-Actiuni Generale, anexa nr. 
3/65/02 Capitolul 5001 - „Cheltuieli - buget 
de stat”, Paragraf 50, Titlul V „Fonduri de 
rezerva”, articolul 01 „Fond de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului (credite de 
angajament)

5. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii

Alocarea sumei de 15.000 mii de lei 
realizarea

Efectuarea acestei investitii este necesara a se 
realiza deoarece aceste segmente de drum 
judejean vor face legatura intre sectoarele de 
drum judetean modernizate cu fonduri 
europene si care se vor fmaliza in anul 2021. 
Sursa de finantare; Diminuarea cu 20.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: „TITLUL IV SUBVENTlI”. 
(Credite bugetare)

obiectivuluipentru
„Reabilitare si modernizare drumuri 
judetene - Judetul Galati,”

- Anexa nr. 3/24/02, Capitolul 
5001 - „Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
„Transferuri intre unitati ale 

publice”.
Sen. Humelnicu Marius-PSD 
Sen. Laura Georgescu-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

administratiei 
articolul 02 „Transferuri de 
capital”,
„Dezvoltarea infrastructurii 
rutiere”

Alineat 13

6. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - „Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI

Alocarea sumei de 134.000 mii de lei 
realizarea

Efectuarea acestei investitii este necesara 
deoarece viaductul respectiv leaga platforma 
Siderurgica de orasul Galati 
Sursa de finantare: Diminuarea cu 134.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru Ministerul

obiectivuluipentru
„Reabilitare Viaduct SIDEX”

Sen. Humelnicu Marius-PSD
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Finantelor-Actiuni Generale, anexa nr. 
3/65/02, Capitolul 5001 - ’’Cheltuieli - buget 
de stat”, Paragraf 50, Titlul V ’’Fonduri de 
rezerva”, articolul 01 ’’Fond de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului”

’’Transferuri mtre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital catre 
institutii publice”

Sen. Laura Georgescu-PSD 
Grupul Parlamentar PSDpublice”.

Prin realizarea acestui obiectiv, orasul Gala^i 
va deveni mai atractiv pentru investitori 
printr-o conexiune rapida a zonei Galati- 
Braila cu Bucuresti si Constanta, ceea ce va 
insemna crestere economica si mai multe 
locuri de munca pentru galateni.

Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - ’’Cheltuieli - buget de 
stat, Paragraf 51, Titlul VI 
’’Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital catre 
institutii publice”

Alocarea sumei de 2.500.000 mii lei in 
vederea realizarii obiectivului „Drum 
expres
expertiza tehnica, studiu de teren - 
geotehnic si topografic, studiu de trafic, 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic 
(credite de angajament)

7.

Galati-Braila-Drajna-A2”:

publice”,
Sursa de finantare Diminuarea cu 2.500.000 
mii lei (credite de angajament) a sumelor 
atribuite Ministerului Finantelor - Actiuni 
Generale, anexa nr.3/65/02 Capitolul 5001 - 
’’Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, Titlul 
V ’’Fonduri de rezerva”, articolul 01 ’’Fond de 
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului”

Sen. Humelnicu Marius-PSD 
Sen. Laura Georgescu-PSD 
Sen. Ion Rotaru-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Portofoliul de proiecte in pregatire, pentru 
care au existat alocari bugetare in anul 2020 
cuprinde si variante de ocolire aflate in etapa 
de pregatire (elaborare Studiu de 
Prefezabilitate, Studii de Fezabilitate §i 
Proiecte Tehnice).
Prin acest amendament dorim introducerea in 
Bugetul Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, in Anexa nr. 03/24/ 23, pozitia 
de investitii, pentru anul 2021, elaborare 
Studiu De Fezabilitate, PAG si Proiect Tehnic 
de Executie, pentru obiectivul de investitii: 
Drum legdturd la drumul national DN71 si 
limita de sud a Comunei Tdrtdsesti pentru

Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Anexa nr. 03/ 24/ 23 
FISA PROIECTULUI 
fmantat / propus la finantare 
in cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a U. E., 
Politicilor Comune Agricola 
si de Pescuit si altor facilitati 
si instrumente postaderare

8. Pentru anul 2021, in proiectul de buget 
sunt prevazute credite de angajament de 
54.347.465 mii lei si credite bugetare de 
54.347.465 mii lei. ’
Se introduce in Bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii Anexa 
nr. 03/24/23 FISA PROIECTULUI 
finantat/propus la finantare in cadrul 
programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U.E., Politicilor Comune 
Agricola si de Pescuit si altor facilitati si 
instrumente postaderare pozitia de 
investitii;
Elaborare Studiu De Fezabilitate, PAC
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cresterea accesibilitdtii in zona Orasului 
Rdcari si cdtre zona metropolitand Bucuresti, 
clasd tehnicd II, L=25~40 km

si Proiect Tehnic de Execude, pentru 
obiectivul de investitii: Drum legdturd 
la drumul national DN71 si limita de 
sud a Comunei Tdrtdsesti pentru 
cresterea accesibilitdtii in zona Orasului 
Rdcari si cdtre zona metropolitand 
Bucuresti, clasd tehnicd //, L=25~40 km 
In vederea fmantarii studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul mentionat 
se majoreaza propunerea de buget cu 
privire la creditele bugetare cu suma de 
500 mii de lei si credite de angajament cu 
suma de 500 mii lei pentru anul 2021.

Sursa de finantare: POIM 2014-2021, 
bugetul de stat, Fondul de rezerva al 
Guvernului, aflat la dispozitia Primului 
ministru, cresterea colectarii impozitelor, 
reducerea evaziunii fiscale cu impact in 
majorarea veniturilor bugetare.

Sen. Titus Corlatean - PSD 
Dep.Holban Georgeta-Carmen-PSD 
Dep.Popa Radu Mihai-PSD 
Dep. Jachianu Marian-PSD 
Dep. Vulpescu loan-PSD

9. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24/29 
Anexa nr. 03/ 24/ 23 
FISA PROIECTULUI 
finantat / propus la finantare 
in cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a U. E., 
Politicilor Comune Agricola 
si de Pescuit si altor facilitati 
si instrumente postaderare

Pentru anul 2021, in proiectul de buget 
sunt prevazute credite de angajament de 
54.347.465 mii lei si credite bugetare de 
54.347.465 mii lei. ’

Portofoliul de proiecte in pregatire, pentru 
care au existat alocari bugetare in anul 2020 
cuprinde si variante de ocolire aflate in etapa 
de pregatire (elaborare Studiu de 
Prefezabilitate, Studii deFezabilitate §i 
Proiecte Tehnice).
Prin acest amendament dorim introducerea in 
Bugetul Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, in Anexa nr. 03/24/ 23, pozitia 
de investitii, pentru anul 2021, elaborare 
Studiu De Fezabilitate, PA C si Proiect Tehnic 
de Executie, pentru obiectivul de investitii: 
Drumuri de legdturd ale drumurilor nationale 
DN71 si DN7 la Drum Expres Valahia, 
Autostrada Al-PloieFi pentru cresterea 
accesibilitdtii in zonele urbane ale

Se introduce in Bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii Anexa 
nr. 03/24/23 FISA PROIECTULUI 
finantat/propus la finantare in cadrul 
programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U. E., Politicilor Comune 
Agricole si de Pescuit si altor facilitati si 
instrumente postaderare pozitia de 
investitii:
Elaborare Studiu De Fezabilitate, PAC 
si Proiect Tehnic de Executie, pentru
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Municipiului Tdrgoviste si Orasului Gdestiobiectivul de investitii: Drumuri de 
legatura ale drumurilor nationale 
DN71 si DN7 la Drum Expres Valahia, 
Autostrada Al-Ploiesti pentru 
cresterea accesibilitatii m zonele 
urbane ale Municipiului Targoviste si 
Orasului Gaesti L Targoviste =22 km 
si L Gaesti = 8 km
In vederea fmantarii studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul mentionat 
se majoreaza propunerea de buget cu 
privire la creditele bugetare cu suma de 
500 mii de lei si credite de angajament cu 
suma de 500 mii lei pentru anul 2021

Sursa de finantare; POIM 2014-2021, 
bugetul de stat, Fondul de rezerva al 
Guvernului, aflat la dispozitia Primului 
ministru, cresterea colectarii impozitelor, 
reducerea evaziunii fiscale cu impact in 
majorarea veniturilor bugetare.

Sen. Titus Corlatean - PSD 
Dep.Holban Georgeta-Carmen-PSD 
Dep Popa Radu Mihai-PSD 
Dep. Jachianu Marian-PSD 
Dep. Vulpescu loan-PSD

10. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 29 
Anexa nr. 03/ 24/ 23 
FISA PROIECTULUI 
fmantat / propus la finantare 
in cadrul programelor aferente 
Politicii de Coeziune a U. E., 
Politicilor Comune Agricola 
si de Pescuit si altor facilitati 
si instrumente postaderare

Pentru anul 2021, in proiectul de buget 
sunt prevazute credite de angajament de 
54.347.465 mii lei si credite bugetare de 
54.347.465 mii lei.

Portofoliul de proiecte in pregatire, pentru 
care au existat alocari bugetare in anul 2020 
cuprinde si variante de ocolire aflate in etapa 
de pregatire (elaborare Studiu de 
Prefezabilitate, Studii de Fezabilitate §i 
Proiecte Tehnice).
Prin acest amendament dorim introducerea in 
Bugetul Ministerului Transporturilor si 
Infrastructurii, in Anexa nr. 03/24/23, pozitia 
de investitii, pentru anul 2021, elaborarea 
studiului de fezabilitate, PAG si Proiectului 
Tehnic de Executie pentru obiectivul Drum de 
legatura la drumul national DN71 pentru 
asigurarea optimizdrii traficului rutier si 
accesibilitatii in zonele urbane ale Oraselor

Se introduce in Bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii Anexa 
nr. 03/24/23 FISA PROIECTULUI 
finantat/propus la finantare in cadrul 
programelor aferente Politicii de 
Coeziune a U. E., Politicilor Comune 
Agricole si de Pescuit si altor facilitati si 
instrumente postaderare pozitia de 
investitii
Elaborare Studiu De Fezabilitate, PAC
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Pucioasa si Fienisi Proiect Tehnic de Executie pentru 
obiectivul Drum de legatura la drumul 
national DN71 pentru asigurarea 
optimizarii traficului rutier si 
accesibilitatii in zonele urbane ale 
Oraselor Pucioasa si Fieni L =:14km 
In vederea fmantarii studiului de 
fezabilitate pentru obiectivul mentionat 
se majoreaza propunerea de buget cu 
privire la creditele bugetare cu suma de 
500 mii de lei si credite de angajament cu 
suma de 500 mii lei pentru anul 2021

Sursa de finantarerPOIM 2014-2021, 
bugetul de stat, Fondul de rezerva al 
Guvernului, aflat la dispozitia Primului 
ministru, cresterea colectarii impozitelor, 
reducerea evaziunii fiscale cu impact in 
majorarea veniturilor bugetare.

Sen. Titus Corlatean - PSD 
Dep.Holban Georgeta-Carmen-PSD 
Dep.Popa Radu Mihai-PSD 
Dep. Jachianu Marian-PSD 
Dep. Vulpescu loan-PSD

11. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24
Capitol 8401
Grupa 58
Articol 03

Se suplimenteaza cu suma de 50.000 mii 
lei fondurile alocate pentru obiectivul de 
investitii Autostrada Iasi - Targu Mures, 
Autostrada Unirii

Regiunea Moldovei este izolata din punct de 
vedere al infrastructurii rutiere de restul 
regiunilor istorice ale Romaniei. Realizarea 
Autostrazii Unirii, Ungheni - Iasi - Targu 
Mures, este o obligatie a intregii clase 
politice. Exists si o lege adoptata de 
parlamentul Romaniei in acest sens. 
Indiferent de sursa de fmantare, fonduri 
europene, fonduri de la bugetul national, 
parteneriat public-privat, acest obiectiv 
trebuie sa fie realizat in cel mai scurt timp 
posibil. Autostrada Unirii reprezinta o 
garantie a dezvoltarii pentru intreaga regiune. 
Sursa de finantare:
diminuarea fondului de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului (Anexa 2 capitol 5001 
grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma de 50.000

Sen. Maricel Popa-PSD 
Grup parlamentar PSD
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mii lei
Municipiul Iasi este una dintre cele mai 
poluate localitati ale Romaniei. Una dintre 
sursele de poluare este reprezentata de traficul 
greu care tranziteaza municipiul. Soseaua de 
Centura a lasului este o prioritate pentru 
jumatate de milion de ieseni, iar fondurile 
alocate, credite bugetare de dear 300.000 lei, 
sunt total insuficiente.

12. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
- Anexa 3/24
Capitol 8401
Grupa 55
ArticolOl
Alineat 12

Se suplimenteaza cu suma de 10.000 mii 
lei fondurile alocate pentru obiectivul de 
investitii Varianta de Ocolire a 
Municipiul Iasi Etapa I - varianta Sud, 
cod obiectiv 363

Sen. Maricel Popa-PSD 
Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare:
diminuarea fondului de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului (Anexa 2 capitol 5001 
grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma de 10.000 
mii lei.

13. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa nr. 3/24/02
Capitol 8401
Grupa 51
Titlul VI Transferuri intre
unitati ale administratiei
publice
Art. 02
Alin. 13

Drumul European 58, tronsonul dintre 
municipiul Iasi si orasul Targu Frumos, este 
unul dintre cele mai aglomerate drumuri din 
zona Moldovei. Intre municipiul Iasi si orasul 
Targu Frumos se afla orasul Podu Iloaiei, in 
dreptul caruia in multe perioade se formeaza 
cozi de masini de peste 10 kilometri, atat pe 
sensul spre Iasi, cat si pe sensul spre Targu 
Frumos. Se impune identificarea de solutii 
care sa creasca viteza de deplasare in zona 
Podu Iloaiei.
Sursa de finanfare:
diminuarea fondului de rezerva aflat la 
dispozitia Guvernului (Anexa 2 capitol 5001 
grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma de 1.000 
mii lei.

Se aloca suma de 1.000 mii lei cu
destina(ia realizare/actualizare studiu de 
fezabilitate pentru Centura de ocolire a 
orasului Podu Iloaiei, judetul Iasi.

Sen. Maricel Popa-PSD 
Grup parlamentar PSD

8



Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24
Capitol 5001 Cheltuieli Buget 
de Stat / Titlul VI Transferuri 
intre unitali ale administraliei 
publice/ Alin 28 intretinerea 
infrastructurii rutiere

Modernizare strazi in Com Berceni, jud. Ilfov.14. Majorarea cu suma de 19.345.653 lei 
pentru realizarea obiectivului - 
Modernizare strazi in Com Berceni, jud. 
Ilfov.

Sursa de finanlare: majorarea veniturilor 
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale in 
urma reorganizarii ANAF, precum si sume 
din Fondul de rezerva bugetara la dispozilia 
Guvernului.

Sen.Mihai Alfred-Laurentiu-Antonio-PSD 
Dep. Ghitd Daniel-Florin-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

15. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul de
modernizare, dezvoltare, 
reparatii, consolidare si 
intretinere a infrastructurii 
rutiere

Transportul greu trece efectiv prin oras pe 
cele trei rate care traverseaza orasul; 
majoritatea drumurilor din oras sunt distrase 
de traficul greu.
-Insuficienta fonduri buget local 
-sursa de finantare poate fi fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Primului Ministru si actiuni 
generale ale Ministerului Finatelor Publice

Se propune suplimentarea cu 
lei a creditelor de angajament si cu 866 
mii lei a creditelor bugetare prevazute in 
Anexa 3/24/ Capitolul 5.1. la bugetul 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 
si Comunicatiilor , in vederea realizarii 
obiectivului Studiu de fezabilitate, 
obiectiv „Varianta de ocolire Sighetu 
Marmatiei, judetui Maramures.”

866 mii

Sen. Vlasin Sorin-PSD 
Grupul parlamentar PSD

16. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24

Se propune suplimentarea cu 
lei a creditelor de angajament si cu 154 
mii lei a creditelor bugetare prevazute in 
Anexa 3/24/

154 mii Intersectia este foarte aglomerata, fiind iesirea 
de la Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei; 
realizarea acestui sens giratoriu ar duce la 
fluidizarea traficului dar si la cresterea 
sigurantei rutiere.

Cap.5.1. Programul de 
dezvoltare.

la bugetul Ministerul 
transporturilor si infrastructurii, in 
vederea

modernizare, 
reparatii, consolidare si
intretinere a infrastructurii
rutiere

realizarii obiectivului
sursa de finantare poate fi fondul de rezerva 
aflat la dispozitia Primului Ministru si actiuni 
generale ale Ministerului Finatelor Publice.

„Amenajarea unui sens giratoriu la 
intersectia B-dul Independentei cu str. 
Avram lancu, Sighetu Marmatiei, 
judetui Maramures.”

Sen. Vlasin Sorin-PSD 
Grupul parlamentar PSD
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Aeroportul International Iasi a ajuns la 
capacitatea maxima de dezvoltare pe actuala 
sa organizare, fiind necesara pe viitor 
schimbarea abordarii de pana acum. Nona 
etapa de dezvoltare, asa cum rezulta din 
analizele facute pana acum impune folosirea 
la maxim a terenului disponibil dincolo de 
actuala pista. La Aeroportul International Iasi 
este nevoie de construirea unui nou terminal, 
capacitatea celor existente fiind exploatata la 
maxim, iar in viitor dezvoltarea unui terminal 
cargo.
Estimarea prezenta se ridica la o suma de 
aproximativ 100 milioane de euro.
Sursa de finantare:
diminuarea fondului de rezerva aflat la 
dispozilia Guvernului (Anexa 2 capital 5001 
grupa 50 Titlul V, art 01) cu suma de 10.000 
mii lei

Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii - Anexa 3/24

Se aloca suma de 10.000 mii lei pentru 
dezvoltarea Aeroportului International

17.

Iasi

Sen. Maricel Popa-PSD 
Grup parlamentar PSD

Ministerul transporturilor si 
infrastructurii 
Anexa nr. 03/24/23 
Capitolul
TRANSPORTURI 
TITLUL VIII PROIECTE CU 
FINANTARE 
FONDURI

Finalizarea integrala a Studiului de 
Fezabilitatea pentru Drumul Express Bacau- 
Piatra Neamt.

18. Se propune redistribuirea sumei alocate 
pentru anii urmatori, respectiv a sumei 
10.592 mii lei, pentru anul 2021

8401
Sursa de finantare:Anexa 3/65 Ministerul 
Finanlelor Publice -Ac^iuniGenerale

Sen. Rdzvan Cue - PSD

DIN
EXTERNE 

NERAMBURSABILE (FEN) 
POSTADERARE
Fondul European de 
Dezvoltare Regionala (FEDR) 
Proiectul: 15524 
Elaborare Sudiu de 
Fezabilitate pentru obiectivul 
Drum Expres Bacau - Piatra

10



Neamt

Necesarul de investi^ii la nivelul Jude^ului 
Neamt.

19. Ministerul transporturilor si
infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparatii, consolidare si 
intretinere a infrastrueturii 
rutiere
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii cu suma 
de 50.000 mii leipentru proiectare si 
executie drum expres Bacau - Piatra 
Neamt.

Sursa de finantare:Anexa 3/65 Ministerul 
Finantelor Publice -ActiuniGenerale

Sen. Rdzvan Cue - PSD

Ministerul transporturilor si
infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul de
modernizare, dezvoltare, 
reparatii, consolidare si 
intretinere a infrastructurii 
rutiere
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii

20. Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii cu suma 
de 1.000 mii lei pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate pentru varianta 
de ocolire a municipiului Piatra-Neamt

Necesarul de dezvoltare a orasului Piatra 
Neamt.

finantare: Anexa 
Publice

3/65Sursa de
MinisterulFinantelor
AcIiuniGenerale

Sen. Rdzvan Cue - PSD

21. Ministerul transporturilor si
infrastructurii
Anexa 3/24
- Cap.5.1. Programul de
modernizare, dezvoltare, 
reparatii, consolidare si 
intretinere a infrastructurii 
rutiere
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii

Suplimentarea cu suma de 20.000 mii lei 
pentru continuarea proiectului “Expertiza 
tehnica proiect pentru autorizarea 
executarii lucrarilor, proiect tehnic de 
executie, asistenta tehnica si executia 
lucrarilor pentru punerea in siguranta a 
obiectivelor de pe DN 15 km 242+200 - 
286+250”

Necesarul de continuare a punctelor 
calamitate pe DN 15 Bicaz-Poiana Largului, 
drum strategic din punct de vedere turistic.

3/65Sursa de finantare: Anexa
MinisteruIFinantelor 
AciiuniGenerale

Publice

Sen. Rdzvan Cue - PSD
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In urma cu cateva luni, Ministrul 
Transporturilor a emis ordinul prin care 
centurile ocolitoare Campulung Moldovenesc 
§i Vatra Dornei vor fi construite de CJ 
Suceava, cu fonduri europene. Sumele pentru 
aceste lucrari se vor ridica la ordinul sutelor 
de mii de euro.
in acest context si privind starea dezastruoasa 
in care se afla aeeste drumuri, este pusa in 
pericol siguranta eirculatiei rutiere si este 
afectata intreaga zona si localitatile din 
apropiere, in plus, judetul are de pierdut din 
punet de vedere turistic si economic, 
propunem suplimentarea bugetului Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii cu suma de 
1226000 mii lei pentru a veni in sprijinul 
acestor proiecte de interes judetean si 
national.
Sursa de finantare; prin redistribuirea 
sumelor prevazute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii TITLUL X 
proieete eu finantare din fonduri externe 
nerambursabile aferente cadrului fmanciar 
2014-2020

22. Ministerul transporturilor si
infrastructurii
Anexa 3/24
Programul de modemizare, 

reparatii, 
consolidare si intretinere a 
infrastrueturii rutiere

Se propune suplimentarea sumelor 
prevazute la Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii/ 
Programul de modemizare, dezvoltare, 
reparatii, consolidare si intretinere a 
infrastrueturii rutiere cu suma de 
1226000 mii lei pentru continuarea 
lucrarilor de reabilitare si modemizare a 
eenturilor oeolitoare pentru Campulung 
Moldovenese §i Vatra Dornei.

dezvoltare.

Sen. loan Stan-PSD 
Dep.Mirela Elena Adomnicdi-PSD 
Dep.Eugen Bejinariu-PSD 
Dep. Vlad Popescu-PSD/PPU-SL 
Dep. Gheorghe Soldan-PSD

23. Ministeml Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24/29
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentm elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii

Se propune suplimentarea sumelor 
prevazute la Anexa 3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii / C- Alte 
eheltuieli de investitii / c) Cheltuieli 
pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii, 
eu suma de 144000 mii lei pentm 
realizarea SF si inceperea lucrarilor la 
Centura Falticeni.

Drumul European E85 Bueuresti-Bacau- 
Sueeava-Siret este unul dintre cele mai 
aglomerate dmmuri din tara. Traficul pe 
aceasta ruta se resimte si in municipiul 
Faltieeni, loealitate de tranzit, din lipsa 
investitiilor in infrastructura rutiera.
In plus, si punctul de trecere al frontierei cu 
Ucraina aduce un trafic semnificativ, iar 
efectele se vad in ambuteiajele din trafie si in 
numarul mare de aceidente rutiere din zona. 
Propunem suplimentarea sumelor prevazute laSen. loan Stan-PSD
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Anexa 3/24/29 - Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii / C- Alte cheltuieli de investitii 
/ c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, fezabilitate si alte studii cu 
suma de 144000 mii lei pentru realizarea SF 
si ineeperea lucrarilor la eentura Falticeni.

Dep.Mirela Elena Adomnicdi-PSD 
Dep.Eugen Bejinariu-PSD 
Dep. Vlad Popescu-PSD/PPU-SL 
Dep. Gheorghe Soldan-PSD

Sursa de finantare: Prin redistribuirea 
sumelor prevazute 
Ministerul Transporturilor Capitol 5001 
Grupa/titlul 58 TITLUL X proiecte cu 
finantare din fonduri exteme nerambursabile 
aferente cadrului fmanciar 2014-2020 
03 Programe din Fondul de Coeziune (FC)

in Anexa 3/24/28

Efectuarea acestei investitii este de interes 
major.
Sursa de finantare: suplimentarea bugetului 
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii cu 
suma de 8 milioane RON.

24. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 02 
Bugetul pe capitole, 
subcapitole, paragrafe, titluri 
de cheltuieli, articole si 
alienate pe anii 2019-2024. 
(sume alocate din bugetul de 
stat) Capitolul 84.01 
Transporturi, titlul 55 Alte 
Transferuri, articolul 55.01 
Transferuri interne, alineatul 
55.01.12 Investitii ale 
agentilor economici cu 
capital de stat.

Alocarea sumei de 20 milioane RON 
pentru realizarea obiectivului: Drum 
expres Focsani-Bacau, m care este 
inclusa Centura de ocolire a
municipiului Adjud.
In anexa Anexa nr. 3/24/02 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
SI INFRASTRUCTURII 
Bugetul pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si 
alienate pe anii 2019-2024 
(sume alocate din bugetul de stat) propun 
suplimentarea creditelor de angajament 
cu 20 milioane RON pentru Drum 
expres Focsani-Bacau, in care este
inclusa Centura de ocolire a
municipiului Adjud.

Sen.Angel Tilvan-PSD
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Prin realizarea acestui obiectiv se urmareste 
reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri 
de interes local in comuna Baraganul, judetul 
Braila.

25. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24

Se propune suplimentarea cu 1.000 mii 
lei atat a creditelor de angajament cat si a 
creditelor bugetare prevazute in Anexa 
3/24 - Cap.5.1. la bugetul Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii, pentru 
realizarea obiectivului „Reparatii pasaj 
rutier peste calea ferata in comuna 
Baraganul, judetul Braila „

Cap.5.1. Programul de 
dezvoltare,modernizare, 

reparatii, consolidare si
intretinere a infrastructurii 
rutiere

Sursa de finantare: fondul de rezerva aflat la 
dispozitia PM si actiuni generale ale MFP

Ministerul Transporturilor si 
Infrastrueturii Sen.Rotaru lon-PSD 

Dep.Mircea Florin-PSD 
Dep.Nita Nicu-PSD 
Dep.Paladi George Adrian-PSD 
Grupul parlamentar PSD

26. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 03/24/23

Se propune suplimentarea cu 336.000 
mii lei a creditelor de angajament si cu 
336.000 mii lei a creditelor bugetare 
prevazute in Anexa 03/24/23 la bugetul 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 
si Comunicatiilor , in vederea realizarii 
obiectivului
„Constructie Port Comercial si Port 
Turistic, comuna Gogosu, judetul 
Mehedinti ”

Prin realizarea investi^iei „Port Comercial” se 
urmareste crearea unei infrastructuri moderne 
pentru transportul naval pe rejeaua TEN-T , 
dezvoltarea infrastrueturii de transport 
multimodal, dezvoltarea transportului naval 
de marfuri si bunuri pe Dunare, dezvoltarea 
pe orizontala a sectoarelor economiei care 
beneficiaza de transportul naval fluvial, 
scaderea somajului prin crearea de locuri de 
munca, dezvoltarea eeonomiea a regiunii Sud- 
Vest Oltenia
Obiectivele proieetului „Port Turistic” sunt: 
•Valorificarea potentialului turistic al Dunarii 
fluviale • Dezvoltarea infrastructurii de turism 
• Dezvoltarea transportului naval de pasageri 
pe Dunare • Scaderea somajului prin crearea 
de locuri de munca

Sen.Liviu Lucian Mazilu-PSD 
Dep. Virgil Alin Chirila-PSD 
Dep.Cornel Vasile Folescu-PSD 
Grupul parlamentar PSD

Sursa de Bnantare: fondul de rezerva aflat la 
dispozitia PM si - actiuni generale ale MFP
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Via^a oamenilor nu mai poate fi conceputa 
decat dinamic m spa^iu timp, necesitatea 
mi§carii pentru asigurarea existen^ei 
constituind o componenta esentiala a
societatii organizate. Aceasta, in evolutia ei, a 
avut nevoie in permanen^a de cai de 
comunicatie, ca mijlocitor intrinsec al
schimburilor de orice natura (economice, 
culturale, de bunuri sau de persoane). 
Desfa§urarea unui transport in conditii 
optime, in zona orasului CORABIA, 
presupune dezvoltarea simultana atat a caii de 
transport cat §i a parcului auto, indiferent de 
tipul si natura acestuia
Prin realizarea proiectului propus se vor 
obtine:
imbunatatirea conditiilor de transport pentru 
bunuri atat in interiorul localitatii, cat si in 
exteriorul acesteia.
Cresterea sigurantei in trafic, cresterea vitezei 
de rulare si reducerea costurilor de exploatare 
si a ratei accidentelor;
standarde civice si de mediu la nivel mult mai 
ridicat in eomparatie cu situatia existenta;

Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24

27. Finantarea obiectivului de investitii:

“REABILITARE DN54 (Km 40+000 - 
Km 44+382) si DN54A (Km 0+000 - 
Km 3+719)”,

Lungimea totala fund de 8.1 Km, cu 
suma de 32.400 mii lei

Sen.Paul Stanescu-PSD 
Sen.Siminica Mirea-PSD 
Dep.Marius lone I lancu-PSD 
Dep.Catdlin Ion Grecu-PSD 
Dep.Florin lonut Barbu-PSD 
Dep.Adrian lonut Chesnoiu-PSD 
Dep.Florin Emil Albota-PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finantare; Bugetul de stat, 
diminuarea creditelor de angajament si a 
creditelor bugetare prevazute in bugetul 
Ministerului Finantelor Publice - Actiuni 
Generale (Anexa 3/65/02) cu suma de 
32.400.000 RON, dupa cum urmeaza:
La Capitolul 54.01 Alte servicii publice 
generale, titlul 50 - TITLUL V Fonduri de 
rezerva, articolul 01 Fond de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului, cu suma de 
32.400.000 RON.
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Necesitatea degrevarii traficului in Municipiul 
Campina.

28. Ministeral Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3/24 
Cap.5.1. 
modernizare, 
reparatii, consolidare si
intretinere a infrastucturii
rutiere

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii cu suma 
de 1000 mii lei pentru elaborarea 
studiului de fezabilitate pentru varianta 
de ocolire a Municipiului Campina.

Programul de 
dezvoltare,

Sursa de flnantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvernului, Bugetul MFP - acfiuni generale, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01Sen.Radu Oprea -PSD

Sen.Laura Moagher - PSD
Dep.Bogdan Andrei loader - PSD
Dep. Teodoroiu Simona Maya - PSD
Dep.Paraschiv Rodica - PSD
Dep. Gratiela Leocadia Gavrilescu-PPU-
SL
Grup Parlamentar PSD

Necesitatea fluidizarii traficului pe DNl - 
zona Comarnic.

29. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa 3/24 
Cap.5.1. 
modernizare, 
reparatii, consolidare si
intretinere a infrastucturii
rutiere

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii cu suma 
de 17.000 mii lei pentru obiectivul
Varianta ocolitoare orasul Comarnic.Programul de 

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

Sen.Radu Oprea -PSD
Sen.Laura Moagher - PSD
Dep.Bogdan Andrei loader - PSD
Dep. Teodoroiu Simona Maya - PSD
Dep.Paraschiv Rodica - PSD
Dep. Gratiela Leocadia Gavrilescu-PPU-
SL
Grup Parlamentar PSD

30. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa 3/24
Cap.5.1. Programul de 
modernizare, dezvoltare, 
reparatii, consolidare si 
intretinere a infrastructurii

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii cu suma 
de 1000 mii lei pentru cheltuieli de 
proiectare Varianta Ocolitoare orasul 
Valenii de Munte.

Necesitatea degrevarii traficului pe DNl A in 
orasul Valenii de Munte.

Sursa de flnantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvernului, Bugetul MFP - actiuni generale, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01_____Sen.Radu Oprea -PSD
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Sen.Laura Moagher - PSD
Dep.Bogdan Andrei Loader - PSD
Dep. Teodoroiu Simona Maya - PSD
Dep.Paraschiv Rodica - PSD
Dep. Gratiela Leocadia Gavrilescu-PPU-

rutiere

SL
Grup Parlamentar PSD

Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa nr.3/24

Se aloca suma de 25.000 mii lei, pentru 
realizarea exproprierilor aferente 
proiectului „inchidere Inel Median de 
circulatie - zona sud, etapa I - Tronson

Sos.

31. Investitia este necesara pentru realizarea 
obiectivului de infrastructura. Prin atingerea 
acestui obiectiv, se va imbunatati traficul 
rutier intr-o zona extrem de aglomerata.Bd. Ghencea/Str. Brasov 

Alexandriei, Sector 5, Bucuresti” Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvernului, Bugetul MFP - ac|iuni generate, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01

Dep.Daniel Florea-PSD 
Grup parlamentar PSD

Efectuarea acestei investitii este necesara 
pentru asigurarea conditiilor necesare unui 
transport rutier sigur si eficient.

32. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa nr. 3/24

Alocarea sumei de 9 500 mii lei 
reprezentand credite bugetare pentru 
modernizarea infrastructurii rutiere din 
comuna Razboieni, jud. Neamt.Capitolul

"Transporturi"
84.01 

titlul 51 
"Transferuri intre unita^i ale 
administra^iei publice",
articolul 51.02 "Transferuri de

Sursa de finantare: Se diminueaza capitolul 
5001 ’’Cheltuieli - buget de stat”, subcapitolul 
01, titlul 01 ’’Cheltuieli curente”, buget 
Consiliul Concurentei Anexa 3/08/02 cu suma 
de 9 500 mii lei.

Dep.Remus Munteanu-PSD 
Grup Parlamentar PSD

capital", alineatul 51.02.13
Dezvoltarea
infrastructurii rutiere"

33. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa nr. 3/24

Efectuarea acestei investitii este necesara 
pentru asigurarea conditiilor necesare unui 
transport rutier sigur si eficient.

Alocarea sumei de de 800 mii lei 
reprezentand credite bugetare pentru 
drumuri comunale 180 si 181 Valeni 
comuna Valeni, jud. Neamt.Capitolul

"Transporturi"
84.01 

titlul 51 
"Transferuri intre unitati ale

Sursa de finantare: Se diminueaza capitolul 
8401 ’’Transporturi”, subcapitolul 04, titlul 02Dep. Remus Munteanu-PSD
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’’Transport cu metroul”, buget Ministerului 
Transportului si Infrastructurii Anexa 3/24 cu 
suma de 800 mii lei.

administratiei publice",
articolul 51.02 "Transferuri de 
eapital", alineatul 51.02.13 
Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere"

Grup Parlamentar PSD

Efectuarea acestei investilii este necesara 
pentru ' asigurarea conditiilor 
transport rutier sigur si eficient.

34. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24 
Capitolul 
"Transporturi"
"Transferuri intre unita^i ale 
administratiei 
articolul 51.02 "Transferuri de 
capital", alineatul 51.02.13 
Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere"

Alocarea sumei de 7 500 mii lei 
reprezentand credite bugetare pentru 
modernizarea drumuri locale din eomuna 
Bodesti, jud. Neamt.

pentru un

84.01 
titlul 51 Sursa de ilnantare:

Se diminueaza capitolul 7410 ’’Protectia 
mediului”, titlul 71 ’’Active nefinanciare”, 
articol 01 ’’Active fixe”, alineat 02 ’’Masini, 
echipamente si mijloace de transport” buget 
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
Anexa 3/23 cu suma de 7 500 mii lei.

Dep.Remus Munteanu-PSD 
Grup Parlamentar PSDpublice".

Efectuarea acestei investi^ii este necesara 
pentru asigurarea conditiilor necesare unui 
transport rutier sigur si eficient.

35. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3/24 
Capitolul 
"Transporturi"
"Transferuri intre unitali ale 
administratiei 
articolul 51.02 "Transferuri de 
capital", alineatul 51.02.13 
Dezvoltarea 
infrastructurii rutiere"

Alocarea sumei de de 7 000 mii lei 
reprezentand credite bugetare pentru 
modernizarea drumuri locale din eomuna 
Dulcesti, jud. Neamt.84.01 

titlul 51 Sursa de finantare:
Se diminueaza capitolul 7410 ’’Protectia 
mediului”, titlul 71 ’’Aetive nefinanciare”, 
articol 01 ’’Active fixe”, alineat 02 ’’Masini, 
echipamente si mijloace de transport” buget 
Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor 
Anexa 3/23 eu suma de 7 000 mii lei.

Dep.Remus Munteanu-PSD 
Grup Parlamentar PSDpublice",

36. Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Anexa nr. 3 / 24 / 01 -
Capitolul 5001/grupa 57
TITLUL IX ASISTENTA
SOCIALA

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii cu suma 
de 150.000 mii lei, in vederea sigurarii 
transportului gratuit pentru studenti pe 
liniile feroviare din Romania.

Gratuitatea studentilor pentru transport 
feroviar este o necesitatea a societatii 
romanesti.
ECONOMIC; Impactul bugetar pentru 
gratuitatea acordata studentilor pe liniile de 
transport feroviar din Romania este unul
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redus, in imaginea de ansamblu, situat la sub 
0,018% din PIB.
MOBILITATE: in contextul in care si 
Uniunea Europeans a inceput sa acorde 
gratuitate de transport feroviar tinerilor, la 
nivel continental, prin programe precum 
DiscoverEU, este clar ea pe termen lung si 
mediu exista foarte mule beneficii. Tinerii 
exploreaza tara si regiunea lor, se 
culturalizeaza si, cel mai important, se pot 
bueura de momente importante petrecute 
alaturi de familie, totul datorita gratuitatii pe 
liniile feroviare. Aeeste lueruri eontribuie la 
dezvoltarea armonioasa a tinerilor, in drumul 
lor catre maturitate.
Pe termen lung, tinerii care isi termina studiile 
vor fi obisnuiti cu utilizarea retelei feroviare 
din Romania, continuand sa utilizeze si sa 
plateasca pentru acest mijloc de transport si 
dupa fmalizarea studiilor, respectiv a 
perioadei in care au fost eligibili pentru 
gratuitate.
Propunerea de suplimentare a bugetului este 
de 150.000 mii lei.
Nota: in suma propusa este inclusa si 
finantarea necesara pentru tinerii romani care 
isi parcurg studiile superioare in strainatate
laprox 40.0001. astfel incat acestia sa 
beneficieze de aceeasi mobilitate cand vin in 
Romania. Este reeomandat ca metodologia 
pentru gratuitatea aeestui segment de tineri sa 
fie conceputa in colaborare cu Liga 
Studentilor Romani din Strainatate.

Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD 
Dep.Sdlan Viorel-PSD 
Dep. Toma Ilie-PSD 
Sen.Resmeritd Cornel-Cristian-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de Enanfare: Realocare sume din 
bugetul Ministerului Transporturilor si

19



Infrastructurii - Anexa nr. 3

Suplimentarea in valoare de 50.000 mii lei 
este propusa pentru lucrari de reparatii, 
intretinere si asfaltare a unui segment de 
22,57 km din DN 7A: mun. Petrosani - limita 
judefului Valcea.
Drum strategic pentru turismul si economia 
din zona, situat in Valea Jiului (sudul 
judetului Hunedoara), care face legatura cu 
Transalpina.

37. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 27 - 
Cod
modernizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier/ I. Credite de 
angaj ament 
bugetare

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, in 
vederea finantarii programului pentru 
modernizarea, dezvoltarea, repararea, 
consolidarea si intretinerea infrastructurii 
de transport rutier cu suma de 50.000 mii

1970/ Program

lei.

II. Credite Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD 
Dep.Sdlan Viorel-PSD 
Dep. Toma Ilie-PSD 
Sen.Resmeritd Cornel-Cristian-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de finantare: Redistribuire din bugetul 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 27 - 
Cod 1970/ 
modernizarea.

38. Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, in 
vederea finantarii programului pentru 
modernizarea, dezvoltarea, repararea, 
consolidarea si intretinerea infrastructurii 
de transport rutier cu suma de 30.000 mii

Suplimentarea in valoare de 30.000 mii lei 
este propusa pentru lucrari de reparatii, 
intretinere si asfaltare a unui segment de 6 km 
din DN 66A: sat Iscroni (comuna Aninoasa) - 
Campu lui Neag (oras Uricani) - limita 
judetului Gorj.
Drum strategic pentru turismul si economia 
din zona. Este situat in sudul judetului 
Hunedoara, la granita cu judetul Gorj si face 
legatura dintre dintre Valea Jiului si Baile 
Her cu lane.

Program 
dezvoltarea, 

repararea, co nso lid area si
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier/ I. Credite de 

II. Credite

lei.

Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD 
Dep.Sdlan Viorel-PSD 
Dep. Toma Ilie-PSD 
Sen.Resmeritd Cornel-Cristian-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

angaj ament 
bugetare

Sursa de flnantare: Redistribuire din bugetul 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

39. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 27 - 
Cod
modernizarea.

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, in 
vederea finantarii programului pentru 
modernizarea, dezvoltarea, repararea, 
consolidarea si intretinerea infrastructurii

Suplimentarea in valoare de 20.000 mii lei 
este propusa pentru lucrari de reparatii, 
intretinere si asfaltare a unui segment de 24 
km din DN 74: mun. Brad - limita judetului 
Alba.

1970/ Program
dezvoltarea,

20



repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier/ 1. Credite de 
angaj ament 
bugetare

de transport rutier cu suma de 20.000 mii Aceasta portiune de drum este de mare 
importanta pentru mobilitatea cetatenilor cu 
domiciliul in zona. Totodata, investitia poate 
avea un impact pozitiv asupra investitiilor 
turistice din zona.

lei.

II. Credite Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD 
Dep.Salan Viorel-PSD 
Dep.Toma Ilie-PSD 
Sen.Resmeritd Cornel-Cristian-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de finantare: Redistribuire din bugetul 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Suplimentarea in valoare de 30.000 mii lei 
este propusa in vederea lucrarilor de reparatii, 
intretinere si asfaltare pentru intersectia dintre 
DN 7 si DN 76, reprezentand calea de acces 
spre resedinta judetului Hunedoara 
Deva respectiv legatura cu Autostrada Al. 
Intersectia este pozitionata langa un important 
nod rutier.

40. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 27 - 
Cod 1970/ Programul 
„Modemizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier”/ I. Credite de 

II. Credite

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, in 
vederea fmantarii programului pentru 
modernizarea, dezvoltarea, repararea, 
consolidarea si intretinerea infrastructurii 
de transport rutier cu suma de 30.000 mii

mun.

lei.

Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD 
Dep.Salan Viorel-PSD 
Dep. Toma Ilie-PSD 
Sen.Resmeritd Cornel-Cristian-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

angaj ament 
bugetare Aceasta investitie este imperios necesara, 

intrucat pasajul este denivelat. in perioade 
aglomerate, interesectia reprezinta un pericol 
pentru participantii la trafic.

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului; 
Redistribuire din bugetul Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii

41. Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii 
Anexa nr. 3 / 24 / 27 - 
Cod
„Modemizarea, dezvoltarea, 
repararea, consolidarea si 
intretinerea infrastructurii de 
transport rutier”/1. Credite de

Suplimentarea in valoare de 19.000 mii lei 
este propusa pentru lucrari de reparatii, 
intretinere si asfaltare a unui segment de 9 km 
din DN 76, situat pe raza UAT Brad, jud. 
Hunedoara.
Aceasta investitie este imperios necesara, 
intrucat drumul dispune de numeroase 
portiuni hazardate, care reprezinta un pericol

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii, in 
vederea fmantarii programului pentru 
modernizarea, dezvoltarea, repararea, 
consolidarea si intretinerea infrastructurii 
de transport rutier cu suma de 19.000 mii

1970/ Programul

lei.
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atat pentru participanfii la trafic, cat si pentru 
pietoni. Riscul este si mai ridicat din cauza 
faptului ca drumul trece prin interiorul 
municipiului.

angaj ament Dep.Intotero Natalia-Elena-PSD 
Dep.Sdlan Viorel-PSD 
Dep. Toma Ilie-PSD 
Sen.Resmeritd Cornel-Cristian-PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului

Aceasta intersectie se situeaza la intretaierea 
DN 15C(sud), DN 15B(vest), DN 15B(nord) 
§i DJ 1551(est) asigurand transportul de 
calatori, marfa §i turistic spre directiile Piatra 
Neamt, Ia§i, Suceava §i mai departe zonele 
Bucovinei §i Transilvaniei.
Datorita cre§terii substantial a traficului, atat 
in interiorul ora§ului Targu-Neamt, cat §i in 
afara acestuia, in vederea fluidizarii traficului 
auto, este necesara realizarea unui sens 
giratoriu in aceasta intersectie.

42. Anexa 3/24
Ministerul Transporturilor §i 
Infrastructurii

Suplimentarea bugetului Companiei 
Nationale
Infrastructurii Rutiere cu suma de 1.200 
mii lei pentru realizarea sensului giratoriu 
in intersectia „Humule§ti”, ora§ Targu- 
Neamt, judetul Neam^.

Administrareapentru

Dep.§erban Ciprian Constantin 
Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare; bugetul C.N.A.I.R.

43. Legea bugetului de stat -2021 
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - ’’Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
’’Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital catre 
institutii publice”

Alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Extindere pe 
verticals cu un nivel si heliport - Parcare 
supraetajata Spitalul Clinic Judetean de 
Urgenta Sf Apostol Andrei Galati”.

Efectuarea acestei investitii este necesara 
pentru a realiza inca un nivel la actuala 
Parcare supraetajata la Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Sf Apostol Andrei 
Galati care va include realizarea unui heliport 
ce va fi dotat cu sisteme de ghidaj pentru a fi 
folosit pe timp de zi si de noapte.

publice”.
Dep. Sandu Viorica- PSD 
Dep. Nechita Aurel -PSD 
Dep. Mdrgarit Marius Miticd - PSD 
Dep. Gddei Laurentiu Viorel- PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finantare: Diminuarea cu 20.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV SUBVENTII”. 
(Credite bugetare)
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Efectuarea acestei investitii este necesara 
pentru a realiza pe un teren de 150 de hectare 
situate in comuna Branistea un Aeroport care 
va duce la crearea de noi locuri de munca si la 
cresterea mobilitatii nationale si internationale 
a galatenilor.

Alocarea sumei de 400.000 mii lei pentru 
realizarea obiectivului „Construire 
Aeroport Galati” (credite de angajament).

44. Legea bugetului de stat -2021 
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - ’’Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
’’Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital catre 
institutii publice”

Dep. Sandu Viorica- PSD 
Dep. Nechita Aurel -PSD 
Dep. Mdrgdrit Marius Miticd -PSD 
Dep. Gddei Laurentiu Viorel -PSD 
Grup Parlamentar PSD

publice”.

Sursa de finanfare: Diminuarea cu 400.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru Ministerul 
Finantelor-Actiuni Generale,
3/65/02 Capitolul 5001 - ’’Cheltuieli - buget 
de stat”, Paragraf 50, Titlul V ’’Fonduri de 
rezerva”, articolul 01 ’’Fond de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului (credite de 
angajament)

anexa nr.

45. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2021 
3/24/02, Capitolul 5001 -
’’Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 51, Titlul VI 
’’Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 13 
Dezvoltarea inffastructurii 
rutiere”

Alocarea sumei de 15.000 mii de lei 
pentru
„Reabilitare si modernizare drumuri 
judetene - Judetul Galati,”

Efectuarea acestei investitii este necesara a se 
realiza deoarece aceste segmente de drum 
judetean vor face legatura intre sectoarele de 
drum judetean modernizate cu fonduri 
europene si care se vor fmaliza in anul 2021.

realizarea obiectivuluiAnexa nr.

Dep. Sandu Viorica- PSD 
Dep. Nechita Aurel- PSD 
Dep. Mdrgdrit Marius Miticd- PSD 
Dep. Gddei Laurentiu Viorel - PSD 
Grup Parlamentar PSD

publice”. Sursa de finanfare: Diminuarea cu 20.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru capitolul 
5001 titlul 40: “TITLUL IV SUBVENTII”. 
(Credite bugetare)

46. Legea bugetului de stat -2021 
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - ’’Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
’’Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte

Alocarea sumei de 134.000 mii de lei 
realizarea

Efectuarea acestei investitii este necesara 
deoarece viaductul respectiv leaga platforma 
Siderurgica de orasul Galati

obiectivuluipentru
„Reabilitare Viaduct SIDEX”.

Sursa de Bnantare: Diminuarea cu 134.000 
mii lei a sumelor atribuite pentru Ministerul 
Finantelor-Actiuni Generale, anexa nr. 
3/65/02, Capitolul 5001 - ’’Cheltuieli - buget

Dep. Sandu Viorica - PSD 
Dep. Nechita Aurel - PSD 
Dep. Mdrgdrit Marius Miticd- PSD 
Dep. Gddei Laurentiu Viorel- PSD

publice”.
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de stat”, Paragraf 50, Titlul V ’’Fonduri de 
rezerva”, articolul 01 ’’Fond de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului”

transferuri de capital catre 
institutii publice”

Grup Parlamentar PSD

Prin realizarea acestui obiectiv, orasul Galati 
va deveni mai atractiv pentru invest itori 
printr-o conexiune rapida a zonei Galati- 
Braila cu Bucuresti si Constanta, ceea ce va 
insemna crestere economica si mai multe 
locuri de munca pentru galateni.

47. Legea bugetului de stat -2021 
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - ’’Cheltuieli - buget de 
stat, Paragraf 51, Titlul VI 
’’Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital catre 
institutii publice”

Alocarea sumei de 2.500.000 mii lei in 
vederea realizarii obiectivului „Drum 

Galati-Braila-Drajna-A2”: 
expertiza tehnica, studiu de teren - 
geotehnic si topografic, studiu de trafic, 
studiu de fezabilitate, proiect tehnic 
(credite de angajament)

expres

publice”.

Sursa de finantare Diminuarea cu 2.500.000 
mii lei (credite de angajament) a sumelor 
atribuite Ministerului Finantelor - Actiuni 
Generate, anexa nr.3/65/02 Capitolul 5001 - 
’’Cheltuieli - buget de stat”, Paragraf 50, Titlul 
V ’’Fonduri de rezerva”, articolul 01 ’’Fond de 
rezerva bugetara la dispozitia Guvernului”

Dep. Sandu Viorica- PSD 
Dep. Nechita Aurel - PSD 
Dep. Mdrgdrit Marius Miticd- PSD 
Dep. Gddei Laurenfiu Viorel -PSD 
Grup Parlamentar PSD

48. Anexa 03/24 Cap.5 pet. 1- 
Program de modernizare, 

reparatii, 
consolidare si intretinere a 
infrastructurii rutiere

1. Includerea in Programul de 
modernizare, dezvoltare, reparatii, 
consolidare si intretinere a infrastructurii 
rutiere a urmatoarelor obiective de 
inlfastructura rutiera :

1. Conform OUG 55/2016, centurile 
ocolitoare sunt obiective de importanta 
Strategics. Realizarea Centurii de Vest ar 
fluidiza considerabil traficul rutier.
2. Acest drum faciliteaza legatura intre cele 3 
capitale istorice romanesti si este imperios 
necesar a fi modernizat atat pentru locuitorii 
acestor zone care il tranziteaza cat si pentru 
dezvoltarea turismul regional.
3. Centura Campulung
4. Acest DN este intr-o stare de degradare 
avansata, necesitand reabilitare si 
modernizare
5. Transfagarasanul este cel mai spectaculos 
drum din Romania, care contribuie la 
dezvoltarea turismului local si national, dar si 
un drum folosit in competitiile nationale si

dezvoltare,

Modernizare DN 65D Albota-Bascov km 
0+000-km 10+184 (Centura de vest)
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. AurelBdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu-PSD 
Dep. Remus Mihalcea-PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu-PSD 
Sen. Ovidiu Puiu-PSD 
Sen. Cristina Stocheci-PSD 
Grup Parlamentar PSD
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internationale de raliu automobilistic. 
Degradarea sa pune m pericol integritatea 
competitorilor 
speetaculozitatea sa, fapt pentru care se 
impune reabilitarea si modernizarea sa.
6. Podul din Poiana Lacului de pe drumul 
national Pitesti - Dragasani s-a surpat in urma 
inundatiilor din anul 2014 si iata ca intram in 
anul 2021, iar acest pod nu a fost reabilitat. 
Pentru asigurarea accesului, a fost montat cu 
caracter temporar, un pod metalic, de tip 
militar. Durata de folosinta a acestui pod a 
expirat! Transportul rutier in zona in aceste 
conditii pune in pericol integritatea, 
securitatea si viata oamenilor. Trebuie 
fmalizata investitia!
7. Infrastructura rutiera pe DN 7 nu a mai fost 
reabilitata/ modernizata de peste 30 de ani, 
aceasta zona asigurand legatura intre Pitesti - 
Bucuresti. Reabilitarea/ modernizarea ar 
conduce si la dezvoltarea turismului din zona, 
aici aflandu-se Muzeul Golesti de importanta 
nationala, Muzeul National Bratianu, casa 
memorials Dinu Lipatti, dar si alte obiective 
istorice si culturale.

2. Reabilitare si modernizare DN 73C, 
legatura intre cele trei capitale 
Campulung 
Targoviste.

dinCurtea de Arges umbresteSI

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. AurelBdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mihalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

3. Preluarea in vederea reabilitarii de 
catre Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii a tronsonului DN 73 (E 
574), aflat pe raza municipiului 
Campulung, km 42+850 - 54+050.

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. Aurel Bdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mihalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finantare:
Fondurile alocate Ministrul Transporturilor §i 
Infrastructurii

4. Reabilitare si modernizare DN 65 A 
Pitesti - Rosiorii de Vede.

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. Aurel Bdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mihalcea -PSD
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Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu-PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

5. Reabilitare si modernizare 
Transfagarasan.

Dep. Simona Bucura-Oprescu-PSD 
Dep. Aurel Bdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mihalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

6. Reabilitare si modernizare DN 67 B 
Pitesti - Dragasani.

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. Aurel Bdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mikalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

1. Reabilitare si modernizare DN 7 
Pitesti- Viisoara (Stelanesti Arges).

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. Aurel Bdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu-PSD 
Dep. Remus Mikalcea -PSD______
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Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

1. Trecerea de cale ferata in stadiul actual 
creeaza blocaje rutiere foarte marl, aceasta 
facand legatura intre Mun. Pitesti cartier 
Prundu si Centura Pitesti, legatura spre 
Orasul Stefanesti.
2. Trecerea de cale ferata in stadiul actual 
creeaza blocaje rutiere foarte mari, fiind 
situata in central Mun. Pitesti.
3. Trecerea de cale ferata tranziteaza DN 7 si 
DN 7C, care fac legatura dintre Mun. Pitesti- 
Bascov. Este cale ferata uzinala folosita in 
medie de doua ori pe an
4. Realizarea caii ferate Valcea- Valcele este 
extrem de importanta, pana in prezent, nefiind 
fmalizata.

49. Anexa 03/24
Cap. 5 pet.2 - Program de 
dezvoltare si modernizare a 
infrastructurii feroviare si a 
statiilor de cale ferata

1. Modernizare trecere la nivel de cale 
ferata, pe DN 73, la intrarea in 
Campulung.

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. AurelBaldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mihalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

2. Modernizare treceri la nivel de cale 
ferata din Pitesti (Lanariei, CNCD, 
Dobrogeanu-Gherea).

Sursa de fmantare:
Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. Aurel Baldsoiu - PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mikalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocked -PSD 
Grup Parlamentar PSD

Fondurile alocate Ministerul Transporturilor 
si Infrastructurii

3. Modernizare treceri la nivel de cale 
ferata din Bascov (DN 7 si DN 1C)

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. Aurel Baldsoiu -PSD

27



Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mihalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocheci -PSD 
Grup Parlamentar PSD

4. Calea ferata Valcea-Valcele.

Dep. Simona Bucura-Oprescu -PSD 
Dep. Aurel Bdldsoiu -PSD 
Dep. Nicolae Georgescu -PSD 
Dep. Remus Mihalcea -PSD 
Dep. Nicolae Pavelescu -PSD 
Sen. Ovidiu Puiu -PSD 
Sen. Cristina Stocheci -PSD 
Grup Parlamentar PSD

50. Anexa 3/24 - BUGETUL 
MINISTERULUI 
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII

Finantarea obiectivului de investitii: Viata oamenilor care traiesc in orasul 
CORABIA nu mai poate fi conceputa decat 
dinamic in spatiu si timp, necesitatea mi§carii 
pentru asigurarea existen^ei constituind o 
comporienta esenliala a vietii cotidiene. 
Societatea moderna a avut nevoie in 
permanenta de cai de comunicatie, ca 
mijlocitor intrinsec al schimburilor de orice 
natura (economice, culturale, de bunuri sau de 
persoane).
Desfa§urarea unui transport in condi^ii optime 
in zona oraslui CORABIA presupune 
dezvoltarea simultana atat a caii de transport 
cat §i a parcului auto, indiferent de tipul si 
natura acestuia.
Prin realizarea proiectului propus se vor 
obtine:
imbunatatirea conditiilor de transport pentru

“CENTURA OCOLITOARE A 
ORASULUI CORABIA, JUDETUL 
OUT, L = 7.5 KM”, 
cu suma de 45.000 mii lei

Sen. Paul Stanescu - PSD 
Sen. Siminice Mirea - PSD 
Dep. Marius lonel lancu - PSD 
Dep. Cdtdlin Ion Grecu - PSD 
Dep. Florin lonut Barbu - PSD 
Dep. Adrian lonut Chesnoiu - PSD 
Dep. Florin Emil Albota - PSD 
Grup Parlamentar PSD
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bunuri atat in interiorul orasului CORABIA, 
cat si in exteriorul acestuia.
Cresterea sigurantei in trafic, cresterea vitezei 
de rulare si reducerea costurilor de exploatare 
si a ratei accidentelor;
standarde civice si de mediu la nivel mult mai 
ridicat in comparatie cu situatia existenta;

Sursa de finantare: Bugetul de stat, 
diminuarea creditelor de angajament si a 
creditelor bugetare prevazute in bugetul 
Ministerului Finantelor Publice - Actiuni 
Generale (Anexa 3/65/02) cu suma de 
45.000.000 RON, dupa cum urmeaza:

La Capitolul 54.01 Alte servicii publice 
generale, titlul 50 - TITLUL V Fonduri de 
rezerva, articolul 01 Fond de rezerva bugetara 
la dispozitia Guvernului, cu suma de 
45.000.000 RON.

Motivatie: Dreptul studentilor de a calatori 
gratuit cu transportul feroviar reprezinta o 
masura importanta pentru studentii romani ce 
aduce o multitudine de beneficii pentru 
studen^ii si nu numai. Printre principalele 
beneficii regasim cresterea echitatii in 
invatamantul superior, facilitand accesul §i 
fmalizarea studiilor studen^ilor din medii 
socio-economice defavorizate §i cre§terea 
mobilitatii studen^ilor, atat pentru participarea 
la schimburile de experien^a, cat si pentru 
participarea la diverse manifestari artistice, 
culturale, sportive sau §tiin^ifice, organizate in 
diferite centre universitare. Printre beneficiile 
indirecte, ce au relevanta pentru intreaga

51. Anexa
Transporturilor 
Infrastructurii, Capitol 4 si 5,

3/24/ Ministerul Se aloca suma de 482.123,00 mii lei
SI

Programul de asigurare a serviciului 
public de transport pentru unele categorii 
de calatori care beneficiaza de facilitali 
stabilite prin lege

1.

Dep. Oana Gianina Bulai - PSD 
Grupul Parlamentar al PSD
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societate, este impactul pozitiv al masurii 
asupra mediului, facilitand politicile de 
promovare a acestui mijloc de transport, 
Aditional impactului bugetar redus, masura 
reprezinta §i o forma de sprijin a CFR 
Calatori, subfinantata de ani de zile. 
Subven^ionarea gratuitatii studen|ilor la 
transportul feroviar este o masura care ajuta 
CFR operatorii privali sa i§i creasca 
capacitatea investitionala §i, implicit, sa 
intreprinda demersuri pentru a oferi servicii 
de calitate pentru to^i utilizatorii. Conform 
Proiectului de Buget de stat pentru anul 2021, 
este eliminat dreptul studentilor de a calatori 
gratuit cu transportul feroviar, propunandu-se 
o reducere de 50% la toate calatoriile, la toate 
categoriile de trenuri, clasa a Il-a.
Impactul bugetar al limitarii dreptului de a 
calatori cu transportul feroviar este extrem de 
redus prin raportare la beneficii, 
reprezentand in acest context 107.250.294 de 
lei. Comparand impactul bugetar redus cu 
multiplele beneficii aduse de gratuitatea 
pentru studen^i la transportul feroviar, nu se 
justifies in niciun fel masura de limitare a 
acestui drept.
Pentru menlinerea dreptului studentilor de a 
calatori gratuit cu transportul feroviar este 
necesara suplimentarea sumelor alocate cu 
107.250.294 de lei.
Surse de fmanjare: scaderea urmatoarelor 
capitole bugetare: Ministerul Transporturilor 
si Infrastructurii (8400: Transport):
107.250.294 de lei (raman 13.590.991.706 
lei) sau Ministerul Energiei (8000/01: Ac(iuni 
economice): 107.250.294 lei (raman
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696.992.706 lei).

52. Anexa 3/24/01
Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii
Capitol 8400/Grupa 55/Titlul 
VII - Alte Tranferuri

Se propane alocarea sumei de 46.085 mii 
lei pentru fman^area lucrarilor de 
modernizare a DN 67B Scoarta - Pitesti 
km 0+000 - km 188+200

Drumul national 67B Scoarta - Pitesti este un 
drum de o importanta strategics deosebita, cu 
0 lungime de peste 178 de km ,din care circa 
40 de km strabat teritoriul judetului Gorj, este 
intr-un stadiu de degradare avansata, 
ajungand ca, pe anumite portiuni, sa 
reprezinte un real pericol pentru conducatorii 
auto. Acesta traverseaza patru judete, Gorj, 
Dolj, Valcea si Arges. Pe portiuni mari din 
acest tronson nu s-au facut nici macar lucrari 
de reparatii sau intretinere, iar starea sa s-a 
degradat continuu. in contextul in care 
actualul Guvern discuta despre dezvoltarea 
economics a tSrii, prin acele Planuri de 
Dezvoltare RegionalS, este momentul oportun 
sS fie alocati banii pentru acest tronson, care 
uneste cele patru judete.
Sursa de finantare: prin redistribuirea sumelor 
prevazute la Anexa 3/24/01/8400/55/ 
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

Dep. Mihai Weber - PSD 
Dep. Claudiu Manta - PSD 
Sen. lonel-Cristinel Rujan - PSD 
Grup Parlamentar PSD

53. Anexa 3/24 HI 
Ministerul Transporturilor 
Capitol 8401 Transporturi 
Grupa/ titlul 58 TITLULX X 
PROIECTE 
FINANTARE 
FONDURI 
NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI 
FINANCIAR 2014-2020 
Art. 01 Programe din Fondul 
European de Dezvoltare 
RegionalS (FEDR)__________

Se propune alocarea sumei de 2.800 mii 
lei pentru finan^area studiilor de 
fezabilitate si proiect tehnic de executie 
pentru proiect drum expres Targu Jiu - 
Petrosani - Hateg - Deva - A1

Dezvoltarea judetului Gorj depinde in 
totalitate de modernizarea drumurilor si 
crearea de legSturi cu structura rutierS de 
autostrSzi de la nivel national. Drumul expres 
Targu Jiu-Petrosani-Hafeg-Deva-Al poate 
asigura dezvoltarea judetului Gorj, atat din 
punct de vedere economic, prin atragerea de 
investitori, cat si din punct de vedere turistic. 
in ultimii ani, Gorjul a reusit 
contraperformanta de a se situa pe ultimele 
locuri la nivel national, din punct de vedere al 
investitiilor strSine si asta din cauza 
infrastructurii rutiere deficitare. Realizarea

CU
DIN

EXTERNE
Dep. Mihai Weber - PSD 
Dep. Claudiu Manta - PSD 
Sen. lonel-Cristinel Rujan - PSD 
Grup Parlamentar PSD
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drumului expres Targu Jiu-Petrosani-Hafeg- 
Deva-Al ar fi, practic, o continuare a 
drumului expres Targu Jiu-Craiova, a carui 
executie de lucrari urmeaza sa inceapa. In 
acest fel, s-ar crea puntile de legatura cu 
zonele dezvoltate ale tarii, creand premisele 
progresului economie si social al judetului 
Gorj.

Sursa de flnantare: Prin redistribuirea 
sumelor prevazute in Anexa 3/24/28 
Ministerul Transporturilor 500158 TITLUL X 
PROIECTE CU FINANTARE DIN 
FONDURI
NERAMBURSABILE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

EXTERNE
AFERENTE

imbunatatirea infrastructurii rutiere la nivel
local.

54. bugetul Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Transportului si Infrastructurii, bugetul 
CNAIR, cu suma de 140.000 mii lei 
pentru proiectul de investitii - Construire 
sosea de Centura a Municipiului Ramnicu 
Sarat, Judetul Buzau

Anexa 3/24/27 
Ministerului Transportului si 
Infrastructurii, bugetul
CNAIR Sursa de flnantare:

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

Dep. Ciolacu Ion-Marcel - PSD 
Dep. Cristea Andi-Lucian - PSD 
Dep. Lungu Romeo-Daniel - PSD 
Dep. Jepelu^ Laurenpu-Cristinel - PSD 
Sen. Lucian Romascanu - PSD 
Sen. Liliana Sbirnea - PSD 
Grup Parlamentar PSD

55. MINISTERUL
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
Anexa nr. 3/24

Continuarea/fmalizarea lucrarilor de investitii 
pentru care se solicits fmantare va duce la 
dezvoltarea unitatii administrativ teritoriale, la 
cresterea atractivitatii acesteia, dar mai ales la

Se suplimenteaza bugetul alocat C.N.I. cu 
suma de 12.036 mii lei + TV A pentru 
obiectivul ’’Modernizare strazi oras 
Nucet, jud. Bihor”.
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imbunatatirea vietii locuitorilor.
Dep. loan Mang - PSD 
Sen. Florian Bodog - PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de flnantare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia primului ministru

Continuarea/fmalizarea lucrarilor de investitii 
pentru care se solicita fmantare va duce la 
dezvoltarea unitatii administrativ teritoriale, la 
cresterea atractivitatii acesteia, dar mai ales la 
imbunatatirea vietii locuitorilor.
Sursa de finantare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia primului ministru

56. MINISTERUL
TRANSPORTURILOR SI 
INFRASTRUCTURII 
Anexa nr. 3/24

Se suplimenteaza bugetul alocat C.N.I. cu 
suma de 7.437 mii lei pentru obiectivul 
’’Modernizare strazi in loc. Cauasd, com. 
Tulca, jud. Bihor”.

Dep. loan Mang - PSD 
Sen. Florian Bodog - PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Se asigura imbunatatirea traficului rutier in 
judetul Botosani.

bugetul Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Transportului si Inifastructurii, bugetul 
CNAIR cu suma de 6000 mii lei pentru 
proiectul de investitii „Elaborare studiu 
de fezabilitate in vederea modernizarii 
DN 29 KM 44+100+99+850 (Botosani- 
Manoleasa)”

57. Anexa 3/24 
Ministerului Transportului si 
Infrastructurii, bugetul
CNAIR Sursa de finantarecRealocare din Fondul de 

rezerva al Guvernului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01

Dep. Marius-Constantin Buddi - PSD 
Dep. Alexandra Hutu - PSD 
Dep. Dan-Constantin §lincu - PSD 
Dep. Trufin Lucian - PSD 
Grupul parlamentar PSD

Se asigura imbunatatirea traficului rutier in 
judetul Botosani.

58. Anexa 3/24 
Ministerului Transportului si 
Infrastructurii, bugetul
CNAIR

bugetul Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Transportului si Infrastructurii, bugetul 
CNAIR cu suma de 140.000 mii lei 
pentru proiectul de investitii 
„Modemizare DN 24C, Manoleasa - 
Radauti-Prut, km 106 + 650 - km 142 + 
250”

Sursa de flnantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvernului, Bugetul MFP - actiuni generale, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
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Dep. Marius-Comtantin Budai - PSD 
Dep. Alexandra Hufu - PSD 
Dep. Dan-Constantin §lincu - PSD 
Sen. Trufin Lucian - PSD 
Grupul parlamentar PSD

Centrura Mun. Botosani, prin com. Curtesti 
are aproape 9 km, face legatura lasi-Suceava. 
Investitia este urgenta, atat pentru fluidizarea 
traficului rutier national, international, cat si 
pentru reducerea poluarii si cresterea gradului 
de confort a locuitorilor Mun. Botosani. Se 
asigura imbunatatirea traficului rutier in 
judetul Botosani.

59. Anexa 3/24 -■ bugetul
Ministerului Transportului si 
Infrastructurii, bugetul
CNAIR

Se propune suplimentarea bugetului 
CNAIR pe anul 2021 cu suma de 50.000 
mii lei pentru obiectivul de investitii: 
„Sosea de Centura a municipiului 
Botosani prin comuna Curtesti”

Dep. Marius-Constantin Budai- PSD 
Dep. Alexandra Hutu - PSD 
Dep. Dan-Constantin §lincu - PSD 
Sen. Trufin Lucian - PSD 
Grupul parlamentar PSD

Sursa de Bnantare:
Realocare din Fondul de rezerva al
Guvernului, Bugetul MFP - actiuni generale, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01
Varianta de ocolire a orasului Dorohoi cu o 
lungime de 13 km va asigura imbunatatirea 
traficului rutier in judetul Botosani.
Valoarea totala a investitiei este estimata la 
187 milioane lei.

60. bugetul
Ministerului Transportului si 
Infrastructurii, bugetul
CNAIR

3/24 Se propune suplimentarea cu suma de 
50.000 mii lei pentru fmalizarea 
documentatiei si inceperea lucrarilor de 
construire a obiectivul de investitii: 
„Varianta de ocolire a orasului Dorohoi 
Centura Sud - Reabilitare DN 29 B - 
Centura Esf ’

Anexa

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvernului, Bugetul MFP - actiuni generale, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01

Dep. Marius-Constantin Budai- PSD 
Dep. Alexandra Hutu - PSD 
Dep. Dan-Constantin §lincu - PSD 
Sen. Trufin Lucian - PSD 
Grupul parlamentar PSD

61. Anexa 3/24 
Ministerului Transportului si 
Infrastructurii, bugetul

bugetul Se suplimenteaza bugetul Ministerului 
Transportului si Infrastructurii, bugetul 
CNAIR cu suma de 24.578 mii lei pentru

Se asigura imbunatatirea traficului rutier in 
judetul Botosani.
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CNAIR obiectul de investitii - Lucrari de 
mtretinere pe DN 29A km 3+000-37+900 
(Suceava-Dorohoi)

Sursa de finantare:
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvernului, Bugetul MFP - actiuni generale, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01

Dep. Marius-Constantin Budai- PSD 
Dep. Alexandra Hufu - PSD 
Dep. Dan-Constantin §lincu - PSD 
Sen. Trufin Lucian - PSD 
Grupul parlamentar PSD

62. Anexa 03/24/23 Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii 
si Comunicatiilor

Prin realizarea investitiei „Port Comercial” se 
urmareste crearea unei infrastructuri moderne 
pentru transportul naval pe reteaua TEN-T , 
dezvoltarea infrastructurii de transport 
multimodal, dezvoltarea transportului naval 
de marfiiri si bunuri pe Dunare, dezvoltarea 
pe orizontala a seetoarelor economiei care 
beneficiaza de transportul naval fluvial, 
scaderea somajului prin crearea de locuri de 
munca, dezvoltarea economica a regiunii Sud- 
Vest Oltenia

Obiectivele proiectului „Port Turistic” sunt: 
•Valorificarea potentialului turistic al Dunarii 
fluviale • Dezvoltarea infrastructurii de turism 
• Dezvoltarea transportului naval de pasageri 
pe Dunare • Scaderea somajului prin crearea 
de locuri de munca.

Se propune suplimentarea cu 336.000 
mii lei a creditelor de angajament si cu 
336.000 mii lei a creditelor bugetare 
prevazute in Anexa 03/24/23 la bugetul 
Ministerul Transporturilor, Infrastructurii 
si Comunicatiilor , in vederea realizarii 
obiectivului „Constructie Port Comercial 
si Port Turistic, comuna Gogosu, judetul 
Mehedinti ”

Sen. Liviu Lucian Mazilu - PSD 
Dep. Virgil Alin Chirila - PSD 
Dep. Cornel Vasile Folescu - PSD 
Grupul parlamentar PSD

Sursa de finantare: fondul de rezerva aflat la 
dispozitia PM si actiuni generale ale MFP.

63. bugetul
Ministerului Transportului si 
Infrastructurii, bugetul
CNAIR

Anexa 3/24/27 Se propune alocarea sumei de 10.000 mii 
lei pentru Centura de ocolire a orasului 
Negresti-Oas, judetul Satu Mare.

imbunatatirea infrastructurii rutiere la nivel 
local.
Realocare din Fondul de rezerva al 
Guvernului, Bugetul MFP - actiuni generale, 
50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 50.01________Dep. Radu-Mihai Cristescu - PSD
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Grup Parlamentar PSD

Anexa nr.3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor

Motivarea amendamentului; Municipiul Iasi 
nu are in prezent nicio varianta de sosea de 
ocolire pe partea de Est Sud-Est.
De aceea este absolut obligatorie demararea 
studiilor pentru acest obiectiv in vederea 
constructiei in viitorul apropiat. Propunem, 
pentru Bugetul 2021, alocarea sumei de 
17.150 mii lei pentru realizarea Studiului de 
Fezabilitate.
Este singura SOLUTIE VIABILA PENTRU 
SCOATEREA TRAFICULUI DIN ZONA 
DE SUD A MUNICIPIULUI IASI!
Traficul greu inspre/dinspre aglomerarea Iasi 
se desfasoara pe actuala trama stradala 
existenta, subdimensionata si in total conflict 
functional si contradictie cu conceptul 
(european) de ocolire a zonelor urbane 
locuite.
Traficul greu in aglomerarea Iasi se 
desfasoara acum via DJ 248, DN 28D, DN 24 
siDN28.
Toate cele 4 drumuri traverseaza aglomerarea 
Iasi! Acest aspect determina ambuteiaje in 
trafic, conflict de functiuni si riscuri 
permanente atat pentru participantii la trafic 
cat si pentru locuitorii riverani drumurilor 
respective!
Prin urmare propunem aceasta varianta de 
drum nou pe relatia Sud, Sud-Est ce ocoleste 
municipiul Iasi: Varianta Ocolitoare lasi-Est! 
Propunerea isi doreste sa elimine traficul greu 
de pe soseaua Bucium si Calea Chisinaului 
printr-o relatie noua, la profil de drum 
national, cu intersectii denivelate si noduri

64. Se aloca suma de 
17.150 mii lei 

pentru
Varianta ocolitoare Iasi- Est 
Realizare studiu de fezabilitate

Dep. CUea Vasile - PSD 
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD 
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen -PSD 
Dep. Toma Vasilicd - PSD 
Dep. Popa Maricel - PSD 
Grupul Parlamentar PSD
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corespunzatoare.
Avantajele VO lasi-Est:
1) scoaterea totala a traficului greu din 
municipiul Iasi dinspre sud (via Bucium) si 
est (via Tomesti)
2) reducerea poluarii in zona Padurii Barnova 
si a municipiului Iasi (zona sudica, estica si 
chiar centrala)
3) reducerea uzurii sistemelor de franare prin 
evitarea urcarii/coborarii Dealului Bucium
4) traseul V.O lasi-Est ocoleste localitatile 
Poieni, Schitu Duca, Stanca, Osoi, Chicerea, 
Tomesti s.a.m.d.
5) traseul VO Est nu se suprapune peste ariile 
protejate Natura 2000 cu alte cuvinte Acordul 
de Mediu pentru a acest obiectiv de 
infrastructura rutiera poate fi obtinut usor 
nefiind necesara SEA (Studiu de Evaluare 
Adecvata). Nu se incalca OUG 57/2007.
6) pentru materializarea VO lasi-Est nu este 
nevoie de defrisari
7) VO lasi-Est nu se suprapune cu imobile ce 
detin constructii prin urmare nu vor fi 
demo lari
8) viteza de deplasare va fi una crescuta ca 
urmare a traseului extraurban al V.O. lasi-Est.
9) conectivitate directa cu V.O. lasi-Nord la 
profil de autostrada - partea a autostrazii A8 
Lucrari propose;
1) 29 km de drum national din care 24 km de 
drum national nou
2) 5 noduri rutiere cu Autostrada A8 precum 
si cu drumurile nationale si judetene de pe 
traseu
2) reabilitarea a 5 km de drum national
3) 2 debleu/tuneluri (1 tunel/debleu del ,5
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km)
4) pod peste CF (calea ferata)
5) pod peste Jijia Veche
6) pod peste Jijia/Bahlui
Conform specialistilor, un profit de drum 
national, DN, cu doua benzi pe sens, ar fi 
estimat la cca 7 milioane euro/km. In cazul de 
fata, 29 km inseamna un cost total de cca 203 
milioane euro. Pentru realizarea SF ar fi 
necesara cca 2-3% din valoarea de investitie. 
De aceea am estimat cca 3,5 milioane de euro 
pentru acest amendament.

Sursa de finantare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor prin redistribuirea fondurilor 
din alte capitole bugetare.
Fondul de rezerva la dispozilia Guvernului

65. Anexa nr.3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor

Se aloca suma de 
158.000 mii lei 
pentru
Varianta de Ocolire a municipiului Ia§i - 
Etapa I - Varianta Sud 
Obiectiv 3

Motivarea amendamentului: Autostrada Targu 
Mures-Targu Neam^ - Ia§i - Ungheni, 
prioritara in Master Planul General de 
Transport, a fost inclusa in bugetul Romaniei 
inca din 2015, iar autoritatile estimau ca 
lucrarile vor incepe cel tarziu in 2016. 
in acest an se fmalizeaza revizuirea SF pentru 
tronsonul Tg Mures-Tg Neamt.
Construirea autostrazii Targu Mure§ - Ia§i - 
Ungheni este suslinuta de argumentele 
tehnice, legate de traficul rutier intre Moldova 
si Ardeal, care duce la timpi de traversare a 
munjilor foarte mari, argumentele istorice, 
privind felul in care, de zed de ani, lasul §i 
regiunea Moldovei au fost ocolite de investitii 
in infrastructura, argumente afective, fiind 
vorba despre milioanele de romani care 
doresc aceasta autostrada $i argumente

Dep. Citea Vasile - PSD
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen - PSD
Dep. Toma Vasilicd - PSD
Sen. Popa Maricel - PSD
Grupul Parlamentar PSD

38



privind egalitatea de sanse in dezvoltarea 
economica (fara 
corespunzatoare intre Moldova §i Ardeal, nu 
sc va putea realiza recuperarea decalajului 
economic intre regiunile istorice §i nu vom 
putea vorbi de un stat unitar).
In prima jumatate a anului 2022 va fl 
receptionata lucrarea de revizuire SF pentru 
tronsonul Tg Mures-Tg Neamt. Guvernul are 
obligatia sa demareze urgent licitatia pentru 
proiectare si executie astfel incat proiectarea 
sa demareze in acest an. De aceea, venim in 
intampinarea 
transporturilor si consideram necesara 
suplimentarea bugetului cu suma 34.000,00 
mii lei pentru aceasta etapa. Fiind vorba in 
cazul de fata despre debutul lucrarilor de 
proiectare in anul 2021, am estimat suma de 
34.000,00 mii lei, respectiv 0,25% din 
valoarea estimata a executiei lucrarilor 
conform MPGT (2942,57 mil euro).

cale rutierao

nevoilor ministerului

Sursa de finantare:
Bugetul Ministerului Transporturilor prin 
redistribuirea fondurilor din alte capitole 
bugetare.
Fondul de rezerva la dispoz4ia Guvernului

66. Traseul variantei de trafic u§or se desprinde 
din varianta de trafic greu la intrarea in 
localitatea Uricani §i se inscrie pe traseul DC 
27 §i DC 27 A, pana la intrarea in municipiul 
la§i, unde traseul variantei de trafic u§or s-a 
modificat, urmand a se suprapune peste 
traseul urmatoarelor artere urbane: str. 
Cicoarei, str. Arh. Berindei

Anexa nr.3/24/29 - Ministerul 
Transporturilor

Se aloca suma de 
120.934 mii lei 
pentru
Varianta de Ocolire a Municipiului Iasi - 
Etapa I - Varianta Sud - Varianta trafic 
u§or
Obiectiv 4
Pep, Citea Vasile - PSD pana la
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intersectia cu §oseaua Nicolina.
De asemenea, a fost proiectata o penetra^ie 
catre cartierul Dacia (cu lungimea de 0,61 
km), care se desprinde din varianta de trafic 
u§or la km 4+ 755, traverseaza cu un pod riul 
Bahlui §i debuseaza in str.Stramo§ilor. 
Necesitatea acestor lucrari este motivata de 
problemele pe care le creeaza prezen^a 
traficului greu §i foarte greu in zonele intens 
populate ale municipiului Ia§i, de poluarea 
generata de acesta, precum §i de necesitatea 
asigurarii accesului catre Aeroportul 
International Ia§i, in scopul deservirii prin 
mijloace auto de mare capacitate a zonei 
cargo.

Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD 
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen - PSD 
Dep. Toma Vasilica - PSD 
Sen. Popa Maricel - PSD 
Grupul Parlamentar PSD

Sursa de finantare:
Prin redistribuirea sumelor prevazut in Anexa 
3/24/20 Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii in continuare 
500158 TITLUL X PROIECTE CU
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE

AFERENTENERAMBURS ABIDE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020. 
Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului.

Autostrada Targu Neamt - Ia§i - Ungheni, a 
treia ca prioritate in Master Planul General de 
Transport si a fost inclusa in bugetul 
Romaniei inca din 2015, iar autoritatile 
estimau ca lucrarile vor incepe cel tarziu in 
2016. Suntem, in 2021, intr-o procedura de 
licitatie pentru actualizarea SF si proiectare. 
Ministerul transporturilor 
urgenteze semnarea contractului si demararea 
acestei etape. Conform caietului de sarcini

67. Anexa 3/24/28 
Transporturilor 
C- Alte cheltuieli de investitii 
c) Cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, 
fezabilitate si alte studii

Ministerul Se aloca suma de 
28.900 mii lei 
pentru
Autostrada Targu Mure§ - Ia§i - Ungheni 
Tronson Targu Neamt- Iasi- Ungheni

Servicii de proiectare (revizuire SF, 
elaborare PT, DTAC, Acord de Mediu) trebuie sa
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prezenta etapa are o durata de 2 ani si de 
aceea nu intelegem de ce suma stabilita a fost 
esalonata pe o perioada dubla, de 4 ani. Este 
necesara suplimentarea bugetului pe anul 
2021 cu suma de 28.900,00 mii lei pentru 
realizarea lucrarilor de revizuire SF si 
proiectare la aeest tronson de autostrada. 
Suma prevazuta in proiectul de Buget 2021 
este insuficienta pentru aeest an si creeaza 
premisele dublarii, prelungirii cu inca 2 ani, a 
acestei etape. Construirea autostrazii Targu 
Mure§ - Ia§i - Ungheni este sustinuta de 
argumentele tehnice, legate de traficul rutier 
intre Moldova si Ardeal, care duce la timpi de 
traversare a munlilor foarte mari, argumentele 
istorice, privind felul in care, de zeci de ani, 
lasul §i regiunea Nord Est au fost ocolite de 
investitii in inffastructura, 
afective, fiind vorba despre milioanele de 
romani care doresc aceasta autostrada §i 
argumente privind egalitatea de sanse in 
dezvoltarea economica (fara o cale rutiera 
corespunzatoare intre Moldova §i Ardeal, nu 
se va putea realiza recuperarea decalajului 
economic intre regiunile istorice §i nu vom 
putea vorbi de un stat unitar).
Sursa de flnan^are:
Prin redistribuirea sumelor prevazut in Anexa 
3/24/28 Ministerul Transporturilor A - 
Obiective (proiecte) de investitii in continuare 
500158 TITLUL X PROIECTE CU 
FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 
NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 
2014-2020.

Dep. CUea Vasile - PSD
Dep. Macovei Silviu Nicu - PSD
Dep. Ostaficiuc Marius Eugen - PSD
Dep. Toma Vasilicd - PSD
Sen. Popa Maricel - PSD
Grupul Parlamentar PSD

argumente
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Realizarea acestei investitii este necesara si 
urgenta pentru a reface taluzul afectat de 
alunecarea de teren care a afectat gospodariile 
a 8 familii si a distrus parte din strada 
Dunarii.

68. Legea bugetului de stat -2021 
- anexa nr.3/24/02 Capitolul 
5001 - ’’Cheltuieli - buget de 
stat”, Paragraf 51, Titlul VI 
’’Transferuri intre unitati ale 
administratiei 
articolul 02 ’’Transferuri de 
capital”, Alineat 29 ”Alte 
transferuri de capital catre 
institutii publice

Alocarea sumei de 132.362 mii lei pentru 
realizarea obiectivnlui de investitii 
„Reabilitare taluz afectat de alunecarea 
de teren (calamitate naturala) zona 
Cumpana-mal stang Canal Dunare-Marea 
Neagra intre km 56+989 (km 7+421 
navigatie) si km 57+217 (km 7+193 
navigatie)“ conform HG 972 din 12 
noiembrie 2020

publice”.
Sursa de finantare: Diminuarea cu 132.362 
mii lei a sumelor atribuite pentru Ministerul 
Finantelor-Actiuni Generate, anexa nr.3/65/02 
Capitolul 5001 - ’’Cheltuieli - buget de stat”, 
Paragraf 50, Titlul V ’’Fonduri de rezerva”, 
articolul 01 ” Fond de rezerva bugetara la 
dispozitia Guvernului (credite de angajament)

Dep. Tutuianu Marius Horia - PSD 
Dep. Dumitrache Cristina - PSD 
Dep. Lungoci Dumitru Lucian - PSD 
Sen. Stroe Felix - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Drum ocolitoare localitatea Fantana, intre km 
20+100, km 21+640 pe DNl.
Valoare protect 8.211.015 lei.

69. Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51
Titlul VI Transferuri intre
unitati ale administratiei
publice
Art. 02
Alin. 29

Se suplimenteaza bugetul cu suma de 
8.211 mii lei, pentru „Drum ocolitor 
localitatea Fantana, Comuna Hoghiz, 
judetul Brasov”

Sursa de finantare: diminuarea Fondului de 
rezerva aflat la dispozitia Guvernului (anexa 
2 cap 5001, gr 50, titlul V, art 01)

Dep. Marian-Iulian Rasaliu - PSD 
Grupul Parlamentar PSD Camera 
Deputatilor

70. Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51
Titlul VI Transferuri intre
unitati ale administratiei
publice
Art. 02
Alin. 29

Se suplimenteaza bugetul cu suma de 
68.000 mii lei pentru “Centura ocolitoare 
municipiul Codlea, judetul Brasov”

Caracteristicile investitiei:
Lungime traseu - 3.200 metri;
Profil transversal tip pentru drumuri nationale 
cu doua benzi de circulatie de 3.50 metri 
latime;
Patru intersectii , din care trei la nivel si una 
supraterana peste calea ferata.
Pana la aceasta data nu s-a reusit obtinerea de 
finantare pentru realizarea investitiei, desi 
primul studiu de fezabilitate pentru Centura 
ocolitoare s-a elaborat inca din anul 2013. La

Dep. Marian-Iulian Rasaliu - PSD 
Grupul Parlamentar PSD Camera 
Deputatilor
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data respectiva s-a elaborat un studiu de trafic 
care releva faptul ca traficul pe DNl 
depaseste de 2,7 ori capacitatea portanta a 
acestuia.

Datorita aglomeratiei pe DNl-intravilanul 
municipiului, biciclistii evita sa utilizeze pista 
creata pentru ei pe strada Lunga.
Realizarea acestei investitii va reprezenta o 
alternativa de transport pentru trafieul de 
tranzit, cu precadere traficul greu, dar si 
pentru cetatenii municipiului Codlea, comuna 
Halchiu , comuna Vladeni, Persani si alte 
localitati limitrofe, precum si traficul pentru 
agentii economic! din zona si va degreva 
strada Lunga de ambuteiaje, aglomerari , 
permitand biciclistilor sa utilizeze banda 
amenajata pentru ei.

Sursa de finantare: diminuarea Fondului de 
rezerva aflat la dispozitia Guvernului (anexa 
2 cap 5001, gr 50, titlul V, art 01)

71. Anexa nr. 3/24/02 
Capitol 8401 
Grupa 51
Titlul VI Transferuri intre
unitati ale administratiei
publice
Art. 02
Alin. 29

Se suplimenteaza bugetul cu suma de 
61.038 mii lei pentru Varianta de Ocolire 
a Municipiului Fagaras

Motivare:
Alocarea fondurilor este necesara pentru 
demararea proiectului.
Varianta de Ocolire a Municipiului Fagaras 
este 0 necesitate atat pentru locuitorii 
municipiului cat si pentru toti 
tranziteaza municipiul.

Dep. Marian-Mian Rasaliu - PSD 
Grupul Parlamentar PSD Camera 
Deputatilor

cei ce

Sursa de finantare: diminuarea Fondului de 
rezerva aflat la dispozitia Guvernului (anexa 
2 cap 5001, gr 50, titlul V, art 01)

72. Anexa 03/24/29 Dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie 
la dezvoltarea judetului Giurgiu din punct de

Alocare credite bugetare in cuantum de 
5000 mii lei pentru elaborare studiu de
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vedere economic si la atenuarea decalajelor 
de dezvoltare dintre judete si regiuni. Sc 
propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor si Infrastructurii.

fezabilitate si expertiza tehnica pentru 
modernizarea DN 5B Giurgiu-Ghimpati 
km 3+ 200-39+500, lungime 36,30 km

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de flnantare: Actiuni generale ale 
MFP

Dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie 
la dezvoltarea judetului Giurgiu din punct de 
vedere economic si la atenuarea decalajelor 
de dezvoltare dintre judete si regiuni.
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. 
Sursa de finantare; Fondul de rezerva al 
Guvernului

Anexa 03/24/2973. Alocare credite bugetare in cuantum de 
5400 mii lei pentru elaborare studiu de 
fezabilitate si expertiza tehnica pentru 
modernizarea DN5C Giurgiu-Zimnicea 
km 3+750 -61+840, lungime 61,840 km

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie 
la dezvoltarea judetului Giurgiu - judet de 
tranzit - din punct de vedere economic si la 
atenuarea decalajelor de dezvoltare dintre 
judete si regiuni.

Anexa 03/24/2374. Alocare de credite de angajament in 
cuantum de 408.500 mii lei pentru 
demararea lucrarilor de executie pentru 
varianta de ocolire Giurgiu

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finantare: MFP Realocare 
bugetara/ atragere fonduri europene - 
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, 
POIM/Titlul 
nerambursabile

Fonduri58- externe

Dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie 
la dezvoltarea judetului Giurgiu din punct de 
vedere economic.

75. Suplimentare credite de angajament in 
cuantum de 18000 mii lei pentru 
fmalizarea lucrarilor Varianta de Ocolire 
Mihailesti

Anexa
03/24/23/5001/Proiectul
2207/8401560101
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Sursa de finantare: MFP Realocare 
bugetara/ atragere fonduri europene - 
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, 
POIM/atragere fonduri nerambursabile Titlul 
58- Fonduri exteme nerambursabile.

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Investitiile in infrastructura spitaliceasca 
reprezinta un indicator de dezvoltare a unui 
stat prin efectul pe care il au asupra cresterii 
calitatii serviciilor medicale. Se propune 
suplimentarea bugetului MDLPA, CNI, 
Programul National de Constructs de Interes 
Public sau Social, Subprogramul ’’Unitati 
sanitare”.

76. Anexa 3/26/28 Se propune alocarea sumei de 131000 mii 
credite de angajament pentru 

reabilitare, extindere si dotare corp nou 
Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, 
judetul Giurgiu

lei

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD Sursa de finantare: Ac|iuni generale ale 

MFP

Anexa 03/24/23 Dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie 
la dezvoltarea judetului Giurgiu din punct de 
vedere economic si la atenuarea decalajelor 
de dezvoltare dintre judete si regiuni. In acest 
sens, bugetul Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii trebuie suplimentat cu suma 
necesara alocarii de credite pentru 
reamenajarea drumului comunal DC 99.

77. Se propune alocarea de credite 100 mii 
lei bugetare pentru reamenajare drum 
comunal DC 99 in judetul Giurgiu

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finantare: Fondul de rezerva al 
Guvernului

78. Anexa 03/24/23 Dezvoltarea infrastructurii rutiere contribuie 
la dezvoltarea judetului Giurgiu din punct de 
vedere economic si la atenuarea decalajelor

A

de dezvoltare dintre judete si regiuni. In acest 
sens, bugetul Ministerul Transporturilor si 
Infrastructurii trebuie suplimentat cu suma

Se propune alocarea de credite bugetare 
301 mii lei pentru modemizare drumuri 
comunale si stradale in satele Budeni, 
Vlad Tepes, Gradistea si Falastoaca, 
comuna Comana, judetul Giurgiu
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necesara alocarii de credite pentru 
reamenajarea drumului comunal DC 99.

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD Sursa de finantare: Fondul de rezerva al 

Guvernului

79. Anexa 03/24/23 Alocare credite bugetare m cuantum de 
2500 mii lei pentru elaborare studiu de 
fezabilitate si expertiza tehnica pentru 
realizarea Centurii ocolitoare a orasului 
Bolintin-Vale

Dezvoltarea infrastructurii rutiere contribute 
la dezvoltarea judetului Giurgiu - judet de 
tranzit - din punct de vedere economic si la 
atenuarea decalajelor de dezvoltare dintre 
judete si regiuni.

Dep. Marian Mina - PSD 
Dep. Cristina Elena Dinu - PSD 
Sen. Robert Cazanciuc - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de finantare: MFP Realocare 
bugetara/ atragere fonduri europene 
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, 
POIM/Titlul 
nerambursabile

Fonduri58- externe

80. Anexa nr. 3/24 Ministerul 
Transporturilor 
Infrastructurii, CNAIR

Se suplimenteaza bugetul Ministerul 
Transporturilor si Infrastructurii, CNAIR 
cu suma de 39 200 mii lei pentru - 
Finatarea variantei ocolitoare a centrului 
civic al orasului Borsa, judetul 
Maramures, in regim stradal.

Tinand cont de faptul ca orasul Borsa 
reprezinta pentru turisti un punct de plecare 
pentru vizitarea meleagurilor maramuresene, 
deci consider necesara fmantarea variantei 
ocolitoare pentru cei care fac tranzit spre 
Bucovina ori spre cealalta parte a 
Maramuresului, consider necesara constructia 
unei variante de 8 km, cu doua benzi, a cate 
una pentru fiecare sens de circulatie si alee 
pietonala pe o parte, plus zid de sprijin pe 
zona malului raului Viseu.

SI

Dep. Gabriel-Valer Zetea - PSD 
Grup parlamentar PSD

Sursa de finantare: Realocare din Fondul de 
rezerva al Guvernului, Bugetul MFP - actiuni 
generale, 50.01, Anexa 3/65/01, Capitol 
50.01
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Eficientizarea economica a aeroportului si 
sprijin pentru operatorii economici din judetul 
Sibiu si din vecinatatea judetului Sibiu, care 
actualmente isi aduc/expediaza materia 
prima/produsele finite, pe cale rutiera pana la 
cel mai apropiat terminal Cargo. Prin 
dezvoltarea unei zone Cargo operatorii 
economici ar economisi timp si bani, fapt care 
ar creste potentialul de dezvoltare al zonei 
industriale.
Suma estimata pentru amenajarea si dotarea 
terminalului Cargo si a unei parcari aferente 
acestei activitati.

Alocare credite bugetare in cuantum de 
7.350. mii lei, pentru amenajare terminal 
CARGO la Aeroportul International 
Sibiu.

81. Anexa nr. 3 / 24 / 29

Dep. Bogdan Gheorghe Trif - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de flnantare: MFP Realocare
bugetara

Deteriorarea accentuata a acestei sectiuni de 
drum national care asigura legatura judetului 
Bihor cu judetul Salaj afecteaza confortul 
participantilor la traficul rutier si pune in 
pericol siguranta calatorilor. De asemenea, 
neasigurarea unui buget corespunzator pentru 
executia acestor lucrari pana la construirea 
Autostrazii Transilvania, va conduce la 
distrugerea retelei
rutiere si la cresterea costurilor de remediere.

82. Anexa 3/24
Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Capitol bugetar 5

Se suplimenteaza bugetul alocat cu suma 
de 50.000 mii lei pentru fmantarea 
reabilitarii drumului national DN 19 B 
Marghita - Suplacu de Barcau (22,8 km) 
si DN 1 P Uileacu de Cris - Spinus - DN 
19E (22 km) prin Programului de 
modernizare, dezvoltare, reparatii, 
consolidare si intretinere a infrastructurii 
rutiere a CNAIR S.A.

Dep. loan Mang - PSD 
Sen. Florian Bodog - PSD 
Grup Parlamentar PSD

Sursa de flnantare: Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia primului ministru

Deteriorarea accentuata a acestui sector de 
drum national care asigura legatura intre DNl 
si DN 19E afecteaza confortul participantilor 
la traficul rutier si pune in pericol siguranta 
circulatiei. De asemenea, neasigurarea unui

83. Anexa 3/24
Ministerul Transporturilor si
Infrastructurii
Capitol bugetar 5

Se suplimenteaza bugetul alocat cu suma 
de 50.000 mii lei pentru fmantarea 
reabilitarii drumului national DN 1 P 
Uileacu de Cris - Spinus - DN 19E (22,3 
km) prin Programul de modernizare.
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buget corespunzator pentru executia acestor 
lucrari de modernizare va conduce la 
distrugerea retelei
rutiere si la cresterea costurilor ulterioare de 
remediere.

dezvoltare, reparatii, consolidare si 
mtretinere a infrastructurii rutiere a 
CNAIR S.A.

Dep. loan Mang - PSD 
Sen. Florian Bodog - PSD 
Grup Parlamentar PSD Sursa de finantare: Fondul de rezerva aflat 

la dispozitia primului ministru

Alocarea de fonduri bugetare, m regim de 
urgenta, catre spital este necesara pentru a fi 
luate toate masurile obligatorii privind 
prevenirea si stingerea incendiilor, pentru 
protejarea vietii pacientilor si a personalului 
dar si a bunurilor aflate in dotare,

84. MINISTERUL 
TRANSPORTURILOR 
INFRASTRUCTURII 
Anexa nr. 3/24

Se suplimenteaza bugetul alocat, cu suma 
de 20.000 mii lei + TV A, pentru 
inceperea in regim de urgenta a lucrarilor 
necesare pentru conformarea la normele 
legale privind prevenirea si stingerea 
incendiilor la Spitalul Clinic CFR 
Oradea, conform “Planurilor de masuri 
pentru ATI” intocmite de catre comisiile 
mixte DSP, IGSU, ISCIR si ANMDMR 
de la nivelul judetului Bihor.

Sursa de finantare; Fondul de rezerva aflat 
la dispozitia primului ministru

Dep. loan Mang - PSD 
Sen - Florian Bodog - PSD 
Grup Parlamentar PSD

85. „CAPITOLUL I Solicitam eliminarea menliunea prin 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
conform prevederilor legale intrucat:
1. salariatii au beneficiat de somajul tehnic 
potrivit reglementarilor legale fara sa fi fost 
necesara/conditionata 
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
a operatorilor economici carora li se aplica 
O.G. nr. 26/2013, iar
2. diminuarea / economia inregistrata la acest 
element de cheltuiala se reflects in executia 
la 31.12.2020 cu sau fara existenta unei

Litera c) a Art. 48. se modifica §i va 
avea urmatorul cuprins:Dispozitii generale

SECTIUNEA 1
Dispozitii referitoare la 

bugetul de stat pe anul 2021 
Art. 48 c) cu sumele 
reprezentand cresteri ale 
cheltuielilor de natura 
salariala aferente reintregirii 
acestora, pentru intregul an 
2021, determinate de 
diminuarea, in anul 2020, a

„Art. 48 - c) cu sumele reprezentand 
cresteri ale cheltuielilor de natura 
salariala aferente reintregirii acestora, 
pentru intre^l an 2021, determinate de 
diminuarea, in anul 2020, a numarului 
mediu de salariati in activitate, potrivit 
anexei la Hotararea Guvernului nr.

de aprobarea
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numarului mediu de salariati 
in activitate, potrivit anexei la 
Hotararea Guvernului nr. 
124/2020 privind aprobarea 
numarului mediu maxim de 
personal pe anul 2020 pentru 
operatorii econo mici din 
industria nationals de aparare, 
care desfasoara activitati 
conform prevederilor art. 24 
din Legea nr. 232/2016 
privind industria nationals de 
apSrare, precum si pentru 
modificarea si completarea 
unor acte normative, cu 
modificSrile ulterioare si doar 
pentru operatorii economici 
care au diminuat cu aceste 
sume cheltuiala de naturS 38 
salarialS aprobatS in anul
2020, pfin-----rectificarea
bugetului—de—venituri—» 

conform

rectificSri a bugetului de venituri si cheltuieli 
in cursul anului 2020 aprobatS prin H.G., 
respectiv Ordin comun, farS sS fi fost 
necesarS o rectificare bugetarS pentru 
sec^iunea venituri si cheltuieli.

124/2020 privind aprobarea numSrului 
mediu maxim de personal pe anul 2020 
pentru operatorii economici din industria 
nationals de apSrare, care desfasoarS 
activitSti conform prevederilor art. 24 din 
Legea nr. 232/2016 privind industria 
nationals de apSrare, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte 
normative, cu modificSrile ulterioare si 
doar pentru operatorii economici care au 
diminuat cu aceste sume cheltuiala de 
naturS 38 salarialS aprobatS in anul 
2020;”

Sen. Diana Iovanovici-§o§oacd

cheltuieli
prevederilor legale;”

86. Litera d) a Art. 48. se modifies §i va 
avea urmatorul cuprins:
„d) cu sumele reprezentand cre§teri ale 
cheltuielilor de naturS salarialS aferente 
reintregirii acestora, pentru intregul an 
2021, determinate ca urmare a 
acordarii unor zile libere pentru 
parinti in vederea supravegherii 
copiilor, in situatia limits rii sau 
suspendSrii activitStilor didactice, 
potrivit Legii nr. 19/2020 si OUG nr.

Se propune adoptarea prezentei modificSri, 
avand in vedere caracterul atipic al 
exerciliului fmanciar 2020 din punct de 
vedere al activitStii personalului §i 
preconizarea continuSrii stSrii de alerts pe 
durata anului 2021.

„d) cu sumele reprezentand 
crested ale cheltuielilor de 
naturS salarialS aferente 
reintregirii acestora, pentru 
intregul an 2021, determinate 
de acordarca do la bugctul

somaj a 
indcmnizatici de 75% din 
salariul—de—baza—sau—ea
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147/2020;”ii -unei 
salariul

urmare a 
parti-------- di*
angajatilor,— 
bcncficiat dc si

Sen. Diana Iovanovici-§o§oacdcare

41^5%—din
baza----bmt
locului—dc

salariul----dc

munca ocupat, 
mult dc 41,5% din-castigul 
salarial mediu tart

asigurarilor socialc dc stat 
pc anul 2020-nr.6/2020^ cu 
modificarile ulterioare, doar 
pcntru opcratorii
care au

de natura
salariala aprobata in anul 
^n->n
bugctului—dc—vcnituri—irt 

conform

^rin rcctificarca

prevcdcrilor legale;”

87. Se propune adoptarea prezentei modificari, 
avand m vedere caracterul atipic al 
exercitiului fmanciar 2020 din punct de 
vedere al activitatii personalului §i 
preconizarea continuarii starii de alerta pe 
durata anului 2021.

Litera e) a Art. 48. se modiiica §i va 
avea urmatorul cuprins:
„e) cu sumele reprezentand cre§teri ale 
cheltuielilor de natura salariala aferente 
reintregirii acestora, pcntru intregul 
an 2021, determinate ca urmare a altor 
masuri luate de operatorii economici 
pentru prevenirea si diminuarea 
raspandirii noului coronavirus SARS- 
CoV2 si a efectelor asupra activitatii 
acestora, respectiv reducerea timpului 
de lucru de la 5 zile/saptamana la 4

„e) cu sumele reprezentand 
cresteri ale cheltuielilor de 
natura salariala aferente 
majorarii----- numarului----- de
personal—in—anul—2&M—ea
urmare--------------------
diversificarii/extinderii 
activitatii prevazuta-prin acte
normative.”
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zile/saptamana, rationalizarea turelor 
de lucru in cazul personalului de 
exploatare turant, etc.;”

Sen. Diana Iovanovici-§o§oaca

In cazul CFR SA este vorba despre art. 22 din 
H.G. 643/2011 privind pentru aprobarea 
Conditiilor de inchiriere de catre Compania 
Nationals de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. a unor 
parti
neinteroperabile, precum §i gestionarea 
acestora.

88. Du pa litera e) a Art. 48, se introduce o 
noua litera, lit. c), care va avea 
urmatorul cuprins:
„f) cu sumele reprezentand cre§teri ale 
cheltuielilor 
determinate ca urmare a cresterii 
numarului de personal in anul 2021 fata 
de numarul de personal in anul 2020, ca 
urmare a aplicarii unor reglementari 
legale.”

de natura salariala infrastructurii feroviareale

Sen. Diana Iovanovici-§o§oacd

89. Avand in vedere ca activitatea desfasurata de 
operatorii economic! aflati sub autoritatea 
Ministerului Transporturilor si Infrastructurii 
care aplica prevederile Ordonantei 
Guvernului nr. 26/2013 este diversa si 
diferita de la un operator economic la altul, 
iar modalitatile de fmantare a activitatii 
curente sunt diferite de la un operator 
economic la altul: fmantare integrald din 
venituri proprii, fmantare combinatd din 
alocatiile primite de la bugetul de stat ca 
subventii - Titiul bugetar 40 si Transferuri 
bugetare - Titlurile bugetare 51, 55, 59 care 
vin in completarea veniturilor proprii, propun 
ca, in cuprinsul legii bugetului de stat pe anul 
2021, sa fie doua articole distincte, si 
anume:

Sen. Diana Iovanovici-§o§oacd
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- un articol dedicat operatorilor economici 
care isi finanteaza activitatea integral din 
venituri proprii;
- un articol dedicat operatorilor economici 
care isi Unanteaza activitatea din alocatiile 
primite de la bugetul de stat ca subventii - 
Titlul bugetar 40 sau ca Transferuri 
bugetare - Titlurile bugetare 51, 55, 59 care 
vin in completarea veniturilor proprii, 
plafonate prin reglementarile legale, directive 
UE transpose in legislatia romaneasca, 
evolutia pandemiei, etc.
in cazul acestor operatori economici, 
rezultatul brut al exercitiului este influentat de 
nivelul alocatiilor bugetare primite.
Mai mult, in cazul CFR SA 
administratorului infrastructurii feroviare din 
Romania, veniturile proprii sunt obtinute, in 
principal, din tariful de acces pe infrastructura 
feroviara - TUI (a carui valoare nominala pe 
unitatea de masura este plafonata potrivit 
reglementarilor legale interne si directivelor 
UE transpose in legislatia romaneasca). 
Veniturile din TUI sunt realizate de CFR SA 
din punerea infrastructurii feroviare la 
dispozitia tuturor operatorilor de transport 
feroviar de marfiiri si calatori, operatori cu 
capital de stat (SNTFM „CFR Marfa,, SA si 
SNTFC „CFR Calatori,, SA) si cu capital 
privat.
Asadar, nivelul veniturilor proprii ale CFR 
SA, incasarea veniturilor/creantelor si nivelul 
plafilor restante inregistrate de CFR SA intr- 
un exercitiu fmanciar sunt strict legate si 
dependente de activitatea operatorilor de 
transport feroviar de marfa si calatori
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(inclusiv de nivelul subventiilor acordate 
transportului de calatori pe calea ferata).

90. Avand in situatia in care reducerea veniturilor 
in anul 2020 fata valorile estimate prin 
bugetele aprobate pentru anul 2020 (si 
implicit fata de anul 2019) este de peste 10% 
propunem ca in legea bugetului de stat pe 
anul 2020 sa se prevada pentru operatorii 
economici aflati in aceasta situatie o derogare 
de la prevederile art. 9 alin (2) din Ordonanta 
Guvernului 26/2013 privind intdrirea 
disciplinei fmanciare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau 
unitdtile administrativ teritoriale sunt 
actionari unici ori majoritari sau detin direct 
sau indirect o participatie majoritard, cu 
modificarile si completarile ulterioare, la 
elaborarea bugetului acestor operatori pentru 
anul 2021, in sensul in care daca in anul 2020 
pragul de realizare a veniturilor a fost mai mic 
de 90%, in anul 2021 fundamentarea 
veniturilor totale sa se faca in baza estimarilor 
pentru anul 2021 si nu pana cel mult la nivelul 
realizarilor din anul 2020.

Dupa alin (10) al Art. 48, se introduce 
un non alineat, alin. (11), care va avea 
urmatorul cuprins:
„Art. 48 - (11) Pentru anul 2021, pentru 
operatorii economici carora li se aplica 
prevederile art. 9 alin. (2) din Ordonanta 
Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei fmanciare la nivelul unor 
operatori economici la care statul sau 
unitatile administrativ-teritoriale sunt 
actionari unici ori majoritari sau detin 
direct ori indirect o participatie 
majoritara, aprobata cu completari prin 
Legea nr. 47/2014, cu modificarile si 
completarile ulterioare, in situatia in 
care gradul de realizare a veniturilor 
totale aprobate in bugetele de venituri 
si cheltuieli, in anul 2020, a fost mai 
mic de 90%, fundamentarea 
veniturilor totale pentru anul curent se 
face in baza estimarilor pentru anul 
2021.”

Sen. Diana lovanovici-§o§oacd

91. Avand in vedere caracterul atipic al 
exercitiului financiar 2020 din punct de 
vedere al activitatii si realizarii 
indicatorilor aferenti bugetului de venituri 
si cheltuieli, cu caracteristici diferite pentru 
fiecare dintre operatorii economici din 
sistemul feroviar care aplica prevederile

Dupa alin.(ll), Art.48 introdus mai 
sus, se introduce un nou alineat, 
alin.(12), 
cuprins:
„Art. 48 - (12) a) In cazul operatorilor 
economici 
activitatea din alocatiile primite de la

care va avea urmatorul

•isi finanteazacare
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Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, pe fondul 
evolutiei pandemiei cu noul coronavirus 
SARS-CoV2, precum §i reducerea 
semnificativa a veniturilor proprii m anul 
2020 pe fondul evolutiei pandemiei cu noul 
coronavirus SARS-CoV2 si a afectarii 
activitatii curente a tuturor operatorilor de 
transport feroviar de maria si calatori, dar si 
estimarile pentru anul 2021 in privinta 
realizarii veniturilor §i reglementarile 
legale aplicabile m anul 2021 in privinta 
preliminarii cheltuielilor, inclusiv Legea nr. 
195/ 2020 privind Statutul personalului 
feroviar, propunem urmatoarele modificari:
1) fie, in cazul operatorilor economic! care isi 
finanteaza activitatea din alocatiile primite de 
la bugetul de stat ca subventii sau ca 
transferuri bugetare care vin in completarea 
veniturilor proprii, in exercitiul bugetar 2021, 
art. 9 alin (3) din Ordonanta Guvernului 
nr. 26/2013 privind intarirea discipline! 
financiare la nivelul unor operator! economic! 
la care statul sau unitatile administrativ 
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari 
sau detin direct sau indirect o participatie 
majoritara, cu modificarile si completarile 
ulterioare, sa nu se apiice;
2) fie, in cazul operatorilor economic! care in
cursul anului 2020 au inregistrat o scadere 
semnificativa a veniturilor din cauza evolutiei 
pandemiei cu noul coronavirus SARS-Cov2 si 
care au beneficial de compensarea acestora cu 
alocatii de la bugetul statului, la calculul 
productivitatii veniturile totale sa nu fie 
diminuate cu aceste compensatii._________

bugetul de stat ca subventii sau ca 
transferuri bugetare care vin in 
completarea veniturilor proprii, in 
exercitiul bugetar 2021, prevederile 
art. 9 alin (3) nu se aplica. 
b) In cazul operatorilor cconomici care 
in cursul anului 2020 au inregistrat o 
scadere semnificativa a veniturilor din 
cauza evolutiei pandemiei cu noul 
coronavirus SARS-Cov2 si care au 
beneficiat de compensarea acestora cu 
alocatii de la bugetul statului, la 
calculul productivitatii veniturile totale 
nu sunt diminuate cu aceste 
compensatii.”

Sen. Diana Iovanovici-§o§oaca
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