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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

     CAMERA DEPUTAŢILOR                       SENAT 
 
     Comisia pentru transporturi        Comisia pentru transporturi 
               și infrastructură             şi energie 
              Data, 16.12.2014    Data, 16.12.2014 
             Nr. 4c-26/181/2014                                             Nr. LXXI/366 
 
           

 
 

A V I Z      C O M U N 
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 

 
 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, republicat, Comisia pentru transporturi şi 

infrastructură din cadrul Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru transporturi şi 

energie din cadrul Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2015, trimis de Guvern. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.67 din Regulamentul 

Senatului, cu modificările şi completările ulterioare, Comisiile au dezbătut proiectul 

de lege, menţionat mai sus, în şedinţa din 16 decembrie 2014. 

Comisiile au analizat Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 şi 

anexa acestuia cu privire la proiectul de buget al Ministerului Transporturilor. 

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

reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Transporturilor. 
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În urma dezbaterilor, cu majoritate de voturi, proiectul Legii bugetului de 

stat pe anul 2015 şi anexele la acesta cu privire la proiectul de  buget al 

Secretariatului General al Guvernului, a fost avizat favorabil, cu amendamente 

admise și respinse, prevăzute în anexa 1 și anexa 2, care fac parte integrantă din 

prezentul aviz. 

În raport cu obiectul de reglementare, legea face parte din categoria legilor 

ordinare şi urmează să fie votată în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din 

Constituţia României. 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,         PREŞEDINTE, 
 
 Deputat Mihai LUPU   Senator Florin CONSTANTINESCU 
 
 
 

     
 
 
 
       SECRETAR,                                            SECRETAR,                 
 

     Deputat Constantin GALAN                          Senator Ion ARITON                                                    
                                                                                                 
 
                                                                                     
                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, Alina Tănase                                                                Consilier parlamentar, Cătălina Dobrescu 
Expert parlamentar, Monica Gabriela Tudor  
Consilier, Ana Maria Schaer                                                                                   
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Anexa 1 
 

A M E N D A M E N T E     A D M I S E 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor 

 
Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

0 1 2 3 
1. Anexa nr.3/24 - Ministerul 

Transporturilor  
 

Autostrada Targu – Mures – Iasi – Ungheni  -  
22.542.000 mii lei  
 
Dep.Anghel Stanciu PSD 
Dep.Sorin Avram Iacoban PSD 
Dep.Cristina Nichita PSD 
Dep.Vasile Mocanu PSD 
Dep.Ratoi Neculai PSD 
Dep.Constantin Adascalitei PSD 
Sen.Florin Constantinescu PSD 
Sen.Sorin Lazar PSD 
Sen.Burlea Marin PSD 
Dep.Emacu Gheorghe PSD 
 

Motivaţia: Imbunatatirea accesibilitatii Romaniei 
la regiunile sale si conectarea lor la retelele de 
desfacere. Necesitatea racordarii zonei istorice 
Moldova la vestul tarii si la Uniunea Europeana. 
Va fi sigura legatura de transport rutier intre 
Odessa – Chisinau – Viena. Atragerea de 
insvestitori strategici in penultima cea mai saraca 
regiune a Uniunii Europene. 
Sursa de finanţare: Ministerul Transporturilor -  
 

2.  Anexa  nr. 3/24 
Capitolul 5001/Grupa 
51/Articolul 2 
 

Reabilitare DN 15 Piatra Neamţ-Bacău (identică 
DN 12, lungime 50,5 km).  Cost 270.000 lei 
(estimativ 60 mil.euro)  
 
Dep. Liviu Harbuz  PSD             
Dep.Ioan Munteanu PSD 
Dep.Vlad Marcoci PSD  
Dep.Ionel Aesene PSD 
Dep.Marian Enache PSD 
Dep.Constantin Moisii PSD 
Sen.Ioan Chelaru PSD 
Sen.Liviu Bumbu PSD 
 

 Motivare:  Îmbunătăţirea condiţiilor de 
circulaţie pe drumurile naţionale şi fluidizarea 
circulaţiei spre aeroportul Bacău pentru 
deschiderea oportunităţilor turistice.  
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Transporturilor   
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3.  Anexa 3/24, Ministerul 

Transporturilor 
Se propune alocarea sumei de 20.000.000 RON 
pentru obiectivul „SF si PT, executie autostradă 
Pitesti-Sibiu”  
 
Dep. Rădulescu Cătălin PSD 
 
 

Finalizare coridor 4 Paneuropean 

4.  Anexa 3/24, Ministerul 
Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 100.000.000 RON 
pentru obiectivul “reabilitare si modernizare 
Transfăgărăsan”, judetul Arges 
 
Dep. Rădulescu Cătălin PSD 
 
 

Dezvoltarea din punct de vedere turistică a zonei 
transfăgărăsanului, judetul Arges 

5.  Anexa 3/24/01 
Capitolul 5001/grupa 01 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Transporturilor cu suma de 33.600.000 RON 
pentru demararea lucrarilor de executie la 
obiectivul „Centura municipiului Rădăuţi„, 
judeţul Suceava. 
  
Dep. Constantin Gălan PC - PLR  

Se solicită această sumă pentru începerea lucrărilor de 
construcţii la centura de trafic rutier a municipiului 
Rădăuţi. Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Transporturilor/ redistribuire 
 Cap 3/1 Programe de promovare a sporturilor de masa  
- 1.000.000 lei 
Grupa 55, Titlul VII Alte transferuri, art. 2, alin. 1 
Contributii si cotizatii la organismele internationale 
2.000.000 lei 
 
 

6.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor 

Introducerea la pct 3. PRIORITATI 
STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE MT, 
paragraful “Proiectele prioritare ale MT pentru 
anul 2015 si perspectiva 2016-2018”  - 
Infrastructura rutiera (pag 4), a urmatorului 
text: 

- continuarea lucrarilor la autostrada 
Montana; 

  
Dep.Dragusanu Vasile Catalin PC-PLR 

Construcţia autostrazii "Montana" ca si conexiune între 
Republica Moldova /Ucraina şi Ungaria /Europa 
Centrală pe traseu Ungheni - Iasi -Tg. Mures - Turda - 
Gilau - Bors.  
Autostrada "Montana" se suprapune complet cu reteaua 
TEN -T care leagă Ungaria şi Europa de Vest cu nordul 
România, Republica Moldova (Chişinău) şi Centrul 
Ucraina (Kiev). Autostrada este prevazuta a avea 584 
km (între Borş şi Ungheni), din care au fost construite 
52 km (Gilau - Campia Turzii), 8 km sunt în construcţie 
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(Gilau - Nădăşel) şi 37 km în curs de pregătire (Campia 
Turzii - Tg. Mures). La nivel naţional, autostrada 
conectează regiuni economice şi cu potential turistic 
(nordul  Transilvaniei, nordul Bucovinei,  nordul 
Moldovei). Ea conectează poli de creştere economică la 
nivel naţional şi european (Oradea, Zalau, Cluj-Napoca, 
Targu Mures, Iasi) 
Lucrări realizate (52 km), Lucrari in Progres (37 km), 
studiu de fezabilitate pregătit pentru 495 km (Tg. Mures 
- Ungheni) 
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Anexa 2 
A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2015 Anexa 3/24 Ministerul Transporturilor 
 

Nr. 
crt. 

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

grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivația respingerii 

0 1 2 3 4 
1. Anexa 3/24/02 

Ministerul Transporturilor  
 

Se suplimentează cu suma de 3.500 
mii lei bugetul pentru realizarea 
obiectivului Electrificare linie de cale 
ferată Doaga-Tecuci-Barboşi (cod 
obiectiv nr. 421) prin redistribuirea 
sumelor alocate la nivelul Ministerului 
Transporturilor. 
 
Dep. Mircea Toader  
Grupul parlamentar al PDL din 
Camera Deputaţilor 

Suma este necesară pentru: 2.000 mii lei 
pentru substaţia Hanu Conachi, respectiv 
1.500 mii lei pentru sistemul de 
telecomandă. 
Sursa de finanţare: prin diminuarea cu 
suma de 3.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI din Anexa 
3/24/01/5000/55 Ministerul 
Transporturilor 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa 
de finanţare  precizată 
de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

2.  Anexa nr. 3/24 
Ministerul Transporturilor 
Programe/Proiecte stategice și 
prioritare ale Ministerului 
Transporturilor pentru anul 2015 
și perspectiva 2016-2018 
Programul Operaţional Sectorial 
Transport, Axa prioritară 2 : 
‘’Modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii naţionale de 
transport in scopul dezvoltării 
unui sistem national durabil de 
transport.’’ 
Subprogramul ‘’Infrastructura 
feroviară’’ 
 

Se propune suplimentarea bugetului  
cu suma de 5.772.000 mii lei pentru  
finanţarea lucrărilor de 
reabilitare/modernizare a Gării de 
Nord din Timişoara, proiect vital 
pentru locuitorii Timişoarei –
municipiu de judeţ candidat la titlul de 
capitală culturală europeană.  
 
Sen.Vasile Blaga PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean PDL 
Dep.Alin Popoviciu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  
 
 

 Gara de Nord din municipiul Timişoara  
reprezintă  o prioritate strategică pentru 
municipiu, dar şi o prioritate în domeniul 
infrastructurii şi serviciilor de transport. 
 Se solicită admiterea amendamentului de 
reabilitare/modernizare a Gării de Nord 
din Timişoara    în vederea creşterii 
competitivităţii economice a judeţului 
Timiş, şi implicit, crearea premiselor 
integrării rapide a economiei româneşti 
pe piaţa europeană. 
Sursa de finanţare:  majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale, precum  şi din 
colectarea impozitelor  şi taxelor restante 
şi actuale stabilite de către Ministerul 
Finanţelor Publice 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au 
considerat că 
adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa 
de finanţare  precizată 
de iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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3.  Ministerul Transporturilor 

Anexa nr. 3/24 
Programe/Proiecte stategice și 
prioritare ale Ministerului 
Transporturilor pentru anul 2015 si 
perspectiva 2016-2018 
 
Programul Operaţional Sectorial 
Transport, Axa prioritară 
1 : ‘’Modernizarea si 
Dezvoltarea axelor prioritare TEN-
T în scopul dezvoltării unui sistem 
durabil de transport și integrării 
acestuia în reţelele de transport ale 
UE.’’ 
Subprogramul ‘’Infrastructura 
rutieră’’ 

Se propune suplimentarea bugetului  cu 
suma de 270.000 mii lei pentru 
demararea procedurilor de finanţare şi 
execuţie a lucrărilor de finalizare a 
şoselei de centură, varianta de ocolire 
sud a municipiului Timişoara: 
 
A. Varianta de ocolire a municipiului 
Timisoara între DN 69 – DN 6 – DN 59 
A – Strada Polonă (DJ591); 
B. Varianta de ocolire sud a 
municipiului Timişoara DJ 591- DN 59 
– DN 6 km 0+000 – km 25+690 
 
Sen.Vasile Blaga PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean PDL 
Dep.Alin Popoviciu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  
 
 

Șoseaua de centură a Timișoarei este 
o șosea de ocolire pentru traficul 
greu și circulaţia de tranzit. 
Municipiul Timisoara are o variantă 
ocolitoare pe partea de nord, între 
Calea Aradului și Calea Lugojului, 
de 12 kilometri, care a fost construită 
în şapte ani.  Șoseaua are profil de 
autostradă şi are un singur tronson 
finalizat, în  partea de nord, între DN 
6 (Lugoj) şi DN 69 (Arad). Pentru ca 
inelul ocolitor să fie complet mai 
este nevoie de construcţia unei șosele 
care să lege Calea Șagului de Calea 
Lugojului, adică trebuie turnaţi 35 de 
kilometri de asfalt fiind necesară 
construcţia a  două tronsoane. 
Se solicită admiterea 
amendamentului  pentru 
îmbunătăţirea traficului rutier  şi 
creşterea gradului de siguranţă al 
locuitorilor municipiului din zona 
respectivă. 
Sursa de finanţare:  
--majorarea veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale, precum  
şi din colectarea impozitelor  şi 
taxelor restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor Publice. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

4.  Ministerul Transporturilor 
Anexa nr. 3/24 
Programe/Proiecte stategice și 
prioritare ale Ministerului 
Transporturilor pentru anul 2015 si 
perspectiva 2016-2018 

Se propune suplimentarea bugetului  cu 
suma de 4.054.000 mii lei pentru 
demararea procedurilor de finanţare şi 
execuţie a lucrărilor de finalizare a 
centrului intermodal în municipiul 
Timișoara, judeţul Timiș 

Proiectul centrului intermodal 
propune concentrarea serviciilor 
intermodale şi logistice într-o locaţie 
adecvată, care ar duce la creşterea 
atractivităţii zonei pentru investiţii şi 
activităţi economice. De asemenea, 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
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Programul Operaţional Sectorial 
Transport, Axa prioritara 3 : 
“Monitorizarea sectorului de 
transport în scopul îmbunătăţirii 
protecţiei mediului, a sănătăţii 
umane şi a siguranţei pasagerilor” 
Subprogramul ‘Transport 
intermodal’’ 
 

 
Sen.Vasile Blaga PDL 
Dep.Cornel Sămărtinean PDL 
Dep.Alin Popoviciu PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor  
 

existenţa unui centru intermodal 
regional de transport ar conduce la 
reducerea timpilor şi a cheltuielilor 
de transport şi ar duce la creșterea 
competitivittăţii judeţului Timiş în 
raport cu ţările Uniunii Europene 
prin racordarea coerentă a reţelei 
intermodale regionale la reţeaua 
naţională şi europeană. 
Sursa de finanţare:  
--majorarea veniturilor bugetare prin 
reducerea evaziunii fiscale, precum  
şi din colectarea impozitelor  şi 
taxelor restante şi actuale stabilite de 
către Ministerul Finanţelor Publice. 
 

finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

5.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma de 100.000 mii lei pentru 
continuarea reabilitarii clădirii Gării 
Iţcani, Municipiul Suceava, Judetul 
Suceava 
 
Sen.Gheorghe Flutur  PDL  
Dep.Sanda-Maria Ardeleanu PDL  
Dep.Ioan Bălan PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 

Gara Iţcani datează din 1871 și 
necesită o urgentă reabilitare. 
Regionala CFR Iaşi a alocat în 2014 
fonduri în valoare de 1.200 mii lei 
pentru lucrările de reabilitare a 
peronului. Continuarea finanţării 
acestui obiectiv - lucrări la clădirea 
principală, furnizarea de planșe și 
consultarea unor experţi privind 
refacerea exteriorului și interiorului 
ei - devine esenţială. Ultimale 
reparaţii făcute Gării Iţcani au fost 
efectuate în urmă cu 40 de ani.  
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/24/01/5000/51/TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
LOCALE cu suma de 100.000 mii 
lei. 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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6.  Anexa 3/24/23 Ministerul 

Transporturilor 
Se suplimentează cu 15.000 mii lei 
suma alocată pentru realizarea 
Proiectului 1480 „Lucrări de reabilitare 
pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale 
ferată – Sucursala Regională de Căi 
Ferate Galaţi” 
 
Dep. Mircea Toader  
Grupul parlamentar al PDL din Camera 
Deputaţilor 

Suma alocată în anul 2015 este 
insuficientă pentru realizarea unor 
obiective de investiţii demarate de 
foarte mulţi ani, cum ar fi realizarea 
tunelului de la Fileşti, a cărui 
finalizare este amânată de peste 20 
de ani. 
Sursa de finanţare: prin diminuarea 
cu suma de 3.000 mii lei a sumelor 
prevăzute la TITLUL VII ALTE 
TRANSFERURI din Anexa 
3/24/01/5000/55 Ministerul 
Transporturilor 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

7.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 5001 
Cheltuieli buget de stat/ Grupa  51 
Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice Articol 
02 Transferuri de capital Alineat 12 
Transferuri pentru finanţarea 
investiţiilor la spitale 

Majorarea cu suma de 10.000 mii de lei 
a alocării bugetare pentru anul 2015. 
 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Spitalele din sistemul de transport au 
nevoie de investiţii pentru a oferi 
servicii medicale de calitate 
personalului din domeniu. Reducerea 
cu 95% a fondurilor pentru investiţii 
echivalează cu o condamnare a 
acestora la colaps. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

8.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 
Transporturi /Grupa 56 Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 01 Programe 
din Fondul European de Dezvoltare 
Regională/ Proiectul 3129 
Redeschiderea circulaţiei feroviare 
pe podul nou de cale ferată peste 
râul Argeș, linia cf București-

Majorarea cu suma de  60.000 mii lei a 
alocării bugetare pentru anul 2014. 
 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Podul distrus de inundaţii asigura 
legătura directă dintre România cu 
statele din sudul Europei. În 
momentul de faţă trenurile trebuie să 
ocolească 72 de km. Proiectul are 
finanţare din fonduri europene și 
asigurarea în bugetul pe anul viitor al 
fondurilor pentru avans ar asigura 
începerea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: Realocare de la 
proiectul 6840 Modernizarea liniei 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Giurgiu, între statiile CF Vidra și 
Gradistea 
 

de cale ferata pe tronsonul Craiova – 
Piatra Olt – Pitesti (faza - studiu de 
fezabilitate)  
 

9.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 
Transporturi /Grupa 56 Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nermabursabile (FEN) 
postaderare/Alineatul 03 Programe 
din Fondul de Coeziune/ Proiectul 
1510 Reabilitarea liniei de CF 
Brașov - Simeria parte componentă 
a Coridorului IV Pan - European 
pentru circulaţia trenurilor cu 
viteză max.de 160 km/h, tronsonul 
: Coșlariu – Sighișoara (CN CFR) 
 

Majorarea cu suma de  200.000 mii lei a 
alocării bugetare pentru anul 2014. 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Proiectul include 3 tronsoane care 
aveau termen de finalizare anul 
2014. Este necesară suplimentarea 
alocării financiare pentru urgentarea 
lucrărilor astfel încât să nu fie 
pierdută finanţarea europeană. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

10.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 
Transporturi /Grupa 56 Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nermabursabile (FEN) 
postaderare 

Majorarea cu suma de 5.000 mii lei a 
alocării bugetare pentru anul 2014 
pentru realizarea studiului de fezabilitate 
la terminal intermodal Brăila. 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Brăila este nod comercial și 
industrial beneficiind de facilităţi 
feroviare, portuare și rutiere. 
Realizarea unui terminal intermodal 
se impune în vederea dezvoltării 
economice a zonei și valorificării 
oportunităţilor existente. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

11.  Anexa 3/24 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 8401 
Transporturi /Grupa 56 Titlul VIII 
Proiecte cu finanţare din fonduri 
externe nermabursabile (FEN) 
postaderare  

Majorarea cu suma de 12.000 mii lei a 
alocării bugetare pentru anul 2014 
pentru realizarea studiului de fezabilitate 
pentru aeroport regional la Ianca, 
judeţul Brăila. 
 
Dep.Alexandru Nazare PDL 

Un aeroport regional de marfă și 
călători la Ianca ar deservi judeţele 
Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Vrancea și 
Buzău. În locaţia propusă există un 
aerodrom militar. 
Sursa de finanţare: majorarea 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
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Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale. 
 

iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

12.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 1.283.400 mii lei pentru 
MAGISTRALA 5 Secţiunea Râul 
Doamnei – Eroilor. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Execuţie lucrări în cont. 
 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1/1001 
Taxa pe valoarea adăugată. 
 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

13.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 279.000 mii lei pentru 
MAGISTRALA 5 Secţiunea Eroilor-
Universitate-Piaţa Ianculu-Pantelimon. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Exproprieri. 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1/1001 
Taxa pe valoarea adăugată. 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

14.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 368.280 mii lei pentru 
MAGISTRALA 4 Racord 2 Secţiunea 
Parc Bazilescu-Străulești. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Execuţie lucrări în cont. 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1/1001 
Taxa pe valoarea adăugată. 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

15.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 279.000 mii lei pentru 
MAGISTRALA 6 1 Mai-Otopeni. 
 

Exproprieri. Este vorba de legătura 
dintre reţeaua existent de metro şi 
Aeroportul Internaţional “Henri 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
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Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Coandă”. 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1/1001 
Taxa pe valoarea adăugată. 
 

că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

16.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 1.277.820 mii lei pentru 
MAGISTRALA 2 Berceni-Pipera 
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Îmbunătăţirea serviciilor de transport 
public de călători – 24 trenuri. 
Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1/1001 
Taxa pe valoarea adăugată. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

17.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa 3/24/01 

Se alocă suma 189.720 mii lei pentru 
modernizarea instalaţiilor de control 
acces pe MAGISTRALELE1,2,3 şi TL 
de metrou. 
 
Dep.Gheorghe Udrişte PDL  
Grupul Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

Sursa de finanţare: majorarea 
sumelor prevăzute la Anexa 1/1001 
Taxa pe valoarea adăugată. 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

18.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor - Cap. 
5001, Grupa 55, Titlul VII, Alte 
transferuri, alin. 29 Reparatii 
curente aferente infrastructurii 
feroviare publice 

Se propune alocarea sumei de 5.000 mii 
lei pentru Reabilitare Gară CFR Baia 
Mare, Mun. Baia Mare, jud Maramures. 
 
Dep. Mircea Dolha PNL 
Grupul parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 
 

Una dintre cele mai importante 
intrări în judetul Maramures, Gara 
CFR se prezintă deplorabil în faţa 
miilor de călători care au impresia că 
timpul a îngheţat şi că se află în 
România anilor de dinainte de 1989. 
Deşi Primăria Baia Mare şi 
conducerea Statiei CFR Baia Mare 
au făcut nenumărate demersuri 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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începand cu anul 2004, gara a rămas 
tot în aceeaşi situaţie. 
Menţionez că există studiu de 
fezabilitate şi proiect tehnic aprobat. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Transporturilor 
 

 

19.  Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor 
Grupa/Titlul 51, Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
135.000 mii lei pt finantarea 
obiectivului Finalizare investitie 
Aeroport Internaţional Brasov-
Ghimbav 
 
Dep. Donţu Mihai-Aurel PNL 
Grupul parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 
 

In luna octombrie 2014, pista 
aeroportului a fost finalizata. 
Diferenta de infrastructura de 
aprox.30 mil euro, este necesara 
pentru finantarea constructiei 
terminalului, turnului de control, a 
sistemelor de balizaj si semnalizare 
si a altor echipamnete necesare. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

20.   Anexa 3/24/02 
Ministerul Transporturilor  
Grupa/Titlul 51 – Transferuri între 
unităţi ale administraţiei publice 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
10.000 mii lei pentru finanţarea în 
continuare a lucrărilor obiectivului: 
Aeroportul Internaţional Braşov 
Ghimbav  
  
Dep.Andronache Gabriel PNL 
Sen.Nicolae Vlad Popa PDL 
Grupul parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 
  
  

Având în vedere sumele alocate  in 
anii anteriori către alte  aeroporturi 
din ţara si importanta  aeroportului 
pentru judeţul  Braşov, a zonelor 
învecinate,  solicitam alocarea 
acestei sume  pentru cheltuieli pentru 
 proiectare si asistenta tehnica si 
 cheltuieli pentru investiţia de baza.  
 Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă al Guvernului 
României 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

21.  Anexa 3/24/02 Anexa 3/13/02 
Secretariatul General al Guvernului 
8401 – Transporturi 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI – art. 01, 
alin 28 
Intretinerea infrastructurii rutiere 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
2.000 lei pentru obiectivul de investitii 
„Drum National expres Galati - Braila” 
 
Dep. Victor Paul Dobre PNL 
Dep. Vasile Varga PNL 
Grupurile Parlamentare reunite ale 

Investitia este necesara pentru 
decongestionarea traficului intens 
existent intre cele doua localitati 
resedinta de judet. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
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PNL 
 

iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

22.   Anexa 3/24-Ministerul 
Transporturilor 
Cap.8401, Grupa 51 
TITLUL VI TRANSFERURI 
INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI 
PUBLICE: 880.665 mii lei 
Cap.8401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 3.002 mii lei 
 

Anexa 3/24- Ministerul Transporturilor 
 Se modifica si va avea urmatorul 
cuprins: 
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 
UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE: 
837.665 mii lei 
Cap.7401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 46.002 mii lei 
 
Dep. Vasile Horga PNL 
Grupul parlamentar PNL din Camera 
Deputaților 
 

Sumele sunt necesare pentru 
demararea lucrarilor pregatitoare 
trecerii drumului national DN  pe 
patru benzi de circulatie intre 
localitatile Tartasesti si Targoviste 
Jud. Dambovita, precum si 
modernizarea portiunii dintre 
Targoviste si Sinaia ca o alternativa 
viabila la DN1 Bucuresti Sinaia 
extrem de aglomertat. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

23.  Ministerul Transporturilor 
 
Anexa nr. 3/24, capitolul 84.01 
Transporturi, grupa/titlu 70-71/01 
 
 

Propun alocarea sumei de 80.000 mii 
RON pentru dezvoltarea şi  
modernizarea aeroportului din Iaşi. 
 
Dep. Tudor Ciuhodaru  PP-DD 

Este necesar ca Judeţul Iaşi să aibă 
un aeroport internaţional modernizat  
la standarde occidentale. La 
aeroportul din Iaşi sunt necesare 
lucrări urgente de modernizare la 
aerogară: 16.000 de metri pătraţi 
pentru fluxurile de pasageri şi 
utilităţi şi 12.000 de metri pătraţi la 
subsoluri, pentru benzile de bagaje; 
realizarea unui terminal cargo pentru 
preluarea zilnică a 200 de tone de 
mărfuri; depozit de carburanţi cu o 
capacitate de 500 de tone. 
   Alocarea de fonduri pentru 
modernizarea aeroportului din Iaşi  
va duce la sprijinirea dezvoltării 
regionale şi întărirea cooperării 
transfrontaliere, transnaţionale şi 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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interregionale. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire in cadrul bugetului 
Ministerului. 
 

24.  Ministerul Transporturilor  
 
Anexa nr. 3/24, 
capitolul 84.01 Transporturi, 
grupa/titlu 70-71/01 
 
 
 
 
 
 
 

Propun alocarea sumei de 10.000 mii 
RON pentru finanţarea lucrărilor de 
modernizare integrală a drumurilor 
naţionale care străbat Municipiul 
Bârlad.   
 
Dep. Tudor Ciuhodaru  PP-DD 

În vederea realizării unui transport 
rutier modern în condiţii de siguranţă 
şi confort al utilizatorului, cu 
respectarea normelor europene de 
protecţie a mediului, este necesar a fi 
demarate lucrări  de modernizare 
integrală a drumurilor naţionale  care 
străbat Municipiul Bârlad. 
Alocarea acestor fonduri va duce la o 
dezvoltare a infrastructurii rutiere 
absolut necesară judeţului Vaslui şi 
zonei Moldovei. 
În vederea realizării unui transport 
rutier modern care să reducă traficul 
greu prin localitate. 
Evitarea strangulării traficului rutier 
prin localitate. 
Respectarea normelor europene de 
protecţie a mediului. 
Posibilitatea modernizării 
infrastructurii pe rutele existente 
pentru transportul vehiculelor cu 
tonaj mare. 
Reducerea impactului mijloacelor de 
transport cu tonaj mare asupra 
clădirilor. 
Evitarea accidentelor rutiere, prin 
crearea de siguranţă şi confort 
bârlădenilor. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire in cadrul bugetului 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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Ministerului. 
 

25.  Ministerul Transporturilor  
 
Anexa nr. 3/24, capitolul 84.01 
Transporturi, grupa/titlu 70-71/01 
 

Propun alocarea sumei de 40.000 RON 
pentru finanţarea lucrărilor de 
modernizare integrală a drumurilor 
naţionale care străbat Municipiul Iaşi 
(DN 24 şi DN 28). 
 
Dep. Tudor Ciuhodaru  PP-DD 

   În vederea realizării unui transport 
rutier modern în condiţii de siguranţă 
şi confort al utilizatorului, cu 
respectarea normelor europene de 
protecţie a mediului, este necesar a fi 
demarate lucrări  de modernizare 
integrală a drumurilor naţionale  care 
străbat Municipiul Iaşi (DN 24 şi DN 
28) 
Alocarea acestor fonduri va duce la o 
dezvoltare a infrastructurii rutiere 
absolut necesară judeţului Iaşi si 
zonei Moldovei. 
Sursa de finanţare:  
Prin redistribuire in cadrul bugetului 
Ministerului. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

26.  Suma se introduce la Ministerul 
Transporturilor, Anexa 3/24, 
capitolul 8400, Grupa/Titlul 01 -
TRANSPORTURI 
 

Alocarea sumei de 350.000 lei pentru 
finantarea lucrarilor de modernizare a 
intersectiei DN 1A cu str.Morii si 
str.Gloriei din orasul Boldesti 
Scaeni jud.Prahova 
  
 Dep.Tanase Razvan Ionut - neafiliat 
 
 
 

In vederea realizarii unui transport 
rutier modern, in conditii de 
siguranta si confort pentru 
participantii la trafic din ambele 
categorii de drumuri. 
Sursa de finantare:sume alocate din 
bugetul de stat: capitolul 6101 –
Ordine publica si siguranta nationala, 
grupa /titlul 01-cheltuieli curente. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

27.  Bugetul Ministerului 
Transporturilor, Anexa 3/24/02  
 

Majorarea sumei aferente cheltuielilor 
pentru întreţinerea infrastructurii 
feroviare publice din bugetul 
Ministerului Transporturilor, respectiv 
Anexa 3/24 din Legea Bugetului de Stat, 
cu suma de 500 mii lei. 
 

Majorarea sumei cu 500 mii lei în 
vederea modernizării trecerii la nivel 
cu cale ferată şi instalarea unei 
bariere în satul Uricani, comuna 
Miroslava în vederea prevenirii 
accidentelor mortale, dat fiind faptul 
că este una dintre cele mai 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
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Dep.Petru Movila - neafiliat periculoase treceri la nivel cu cale 

ferată, unde s-au înregistrat în ultimii 
doi ani nu mai puţin de 20 de decese. 
Sursa de finanţare:  
Sursa de finanţare este diferenţa în 
plus alocată din bugetul SGG în 
acest an faţă de 2014 pentru 
alocaţii de la şi la locul de muncă şi 
pentru alocaţii pentru locuinţe, 
respectiv Anexa 3/13/02, Capitolul 
5001, Grupa/Titlul 10, Articolul 01, 
Alineatul 15, unde creşterea faţă de 
2014 este de 209,18 mii lei  
şi  
Suma prevăzută la Anexă 3/13/02, 
Capitolul 5001, Grupa/Titlul 10, 
Articolul 01, Alineatul 16 unde 
creşterea faţă de 2014 este de 
405,36 mii lei. 
  

iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

28.  Anexa nr.3/13/29 
 

Suplimentarea fondurilor pentru 
dezvoltarea infrastructurii rutiere din 
bugetul Secretariatului General al 
Guvernului pentru Departamentul 
pentru Proiecte de Infrastructură, 
Investiţii Străine, Parteneriat Public 
Privat și Promovarea Exporturilor cu 
suma de 60.000 mii lei 
 
Dep.Petru Movila - neafiliat 

Se propune suplimentarea bugetului 
dezvoltării infrastructurii rutiere în 
vederea demarării lucrărilor la 
„Varianta de ocolire a Municipiului 
Iaşi, etapa II – Varianta Sud”, judeţul 
Iaşi.  
Solicit adoptarea amendamentului în 
vederea îndeplinirii următoarelor 
deziderate: 
descongestionarea traficului din 
municipiul Iaşi; 
sporirea considerabilă a capacităţii 
de circulaţie; 
reducerea degradării şi a uzurii 
arterelor existente, datorită 
suprasolicitărilor cauzate de  traficul 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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greu; 
reducerea semnificativă a poluării 
mediului prin reducerea noxelor şi 
zgomotului;      
realizarea legăturilor între reţelele de 
transport care atrag fluxuri de 
mărfuri. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Secretariatului General al Guvernului 
 

29.  Anexa 3/24/ 02 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 5001 / 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 
Finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) Postaderare/ 
Programe din Fondul de 
Coeziune(FC) 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma de 
700.000 mii de lei la Capitol 5001/ 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 
Finanţare din Fonduri Externe 
Nerambursabile (Fen) Postaderare/ 
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 
 
Sen.Anca Boagiu PDL 

Sumele suplimetare la bugetul 
Ministerului Transporturilor 
urmăresc creşterea reală a absorbţiei 
fondurilor europene şi asigurarea 
fluxului de plăţi pentru lucrări de 
infrastructură în condiţiile in care 
2015 este ultimul an în care fondurile 
europene nereambursabile aferente 
exerciţiului financiar european 2007-
2013 pot fi absorbite, iar România 
deja riscă să piardă 1,7 miliarde de 
euro finanţare nerambursabilă 
europeana pe infrastructura. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
incasărilor bugetare în urma 
introducerii taxei speciale pe 
construcţii și a supra-accizei pe 
carburanţi (Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

30.  Anexa 3 / 24 / 29  Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 84 - 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma de 

Sumele suplimetare la bugetul 
Ministerului Transporturilor 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
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Transporturi/ 51 / Titlul VI 
Transferuri între unităţi ale 
Administraţiei Publice/ 02 / 34 
Transferuri pentru finantarea 
proiectului de investiţii la metrou 
COD OBIECTIV 898 - 
Magistrala V metrou. Drumul 
Taberei - Pantelimon. Tronson 
Universitate – Pantelimon 
 

100.000 mii lei pentru finantarea 
proiectului de investiţii la metrou 
(tronsonul Eroilor - Universitate - 
Pantelimon al magistralei 5 de metrou) 
 
Sen.Anca Boagiu PDL 

urmăresc urgentarea construcţiei 
tronsonul Eroilor - Universitate - 
Pantelimon al magistralei 5 de 
metrou. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
incasărilor bugetare în urma 
introducerii taxei speciale pe 
construcţii și a supra-accizei pe 
carburanţi (Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
 

majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

31.  Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13 
 
Ministerului Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 100.000 
mii lei pentru   proiectul  Centrura 
ocolitoare a municipiului Cluj Napoca, 
tronsonul Calea Turzii – Borhanci şi 
Tronsonul Calea Turzii – Mănăştur 
(Centura ocolitoare Sud Cluj Napoca) 
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

Pentru  finalizarea infrastructurii 
ocolitoare a municipiului Cluj-
Napoca, este imperios necesar să se 
finalizeze şi aceste 2 tronsoane 
restante din varianta ocolitoare Sud, 
astfel încât să poată fi eliminat din 
oraş traficul greu şi cel de tranzit, 
care produc deteriorarea majoră a 
străzilor interne a căror valoare şi 
frecvenţă în reparaţii sunt foarte 
costisitoare pentru  municipiul Cluj-
Napoca. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la 
Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere cu 
suma de 100.000 mii lei 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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şi impozite şi taxe estimate de MF la 
5 miliarde lei 
 

32.  Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01 
 
Ministerul Transporturilor 

Se propune alocarea sumei de 540.000 
mii lei pentru  proiectul Pistă de 
decolare – aterizare de 3.500 M la 
Aeroportul Internaţional Cluj Napoca 
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

In acest moment este finalizată 
construcţia primei părţi a pistei – 
2.100 m, şi este necesară continuarea 
lucrărilor pînă la lungimea totală de 
3.500 m, astefel incît aeroportul să 
poată deservi toate tipurile de 
aeronave. 
Sursa de finantare:Majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 
5 miliarde lei 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

33.  Anexa 3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin 01   
Ministerul Transporturilor  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la Anexa 
3/24/02/cap 5001/grupa51/art.01/alin 01  
cu suma de 1.800 mii lei pentru  
realizare obiectiv:  
Pod peste raul Aries pe DN15 
Municipiul Turda, 
Judeţul Cluj 
 
Sen. Alin Tişe PDL 
 

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru  asigurarea 
finantarii de la bugetul de stat in 
vederea reconstruirii podului peste 
raul Aries pe DN15. Podul existent 
prezinta probleme grave de siguranta 
in exploatare, traficul fiind 
restrictionat pe o singura banda. Cea 
mai recenta expertiza recomanda 
inchiderea traficului, ceea ce ar duce 
la grave perturbari ale circulatiei pe 
DN15 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la 
Anexa  3/24/02/cap 
5001/grupa51/art.02/alin 13- 
Dezvoltarea infrastructurii rutiere cu 
suma de 1.800 mii lei 
Sursa de finanţare: Majorarea 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
şi impozite şi taxe estimate de MF la 
5 miliarde lei 
 

34.  Anexa 3/24/02/cap. 5001/grupa 
51/art. 01/alin. 01 
Ministerul Transporturilor 

Se propune majorarea cu suma de 2.250 
mii lei pentru construcţie centură de 
ocolire a oraşului Curtici, judeţul Arad. 
 
Sen. Constantin Traian Igas PDL 
 

Proiectul are Studiul de Fezabilitate 
încheiat şi se referă la un tronson de 
6 km lungime care face legătura cu 
municipiul Arad. Fondurile sunt 
necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor la 
Anexa  3/24/02/cap. 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu suma 
menţionată în amendament. 
Sursa de finanţare: includerea 
acestui obiectiv în proiectele 
prioritare ale MT pe anul 2015 în 
ceea ce priveşte infrastructura rutieră 
la capitolul continuarea programului 
de construcţie a variantelor de 
ocolire. 
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
 

35.  Anexa 3/24/ 02 Ministerul 
Transporturilor/ Capitol 5001 / 
Grupa 56/ Titlul VIII Proiecte cu 
Finanţare din 
Fonduri Externe Nerambursabile 
(Fen) Postaderare/ Programe din 
Fondul European de Dezoltare 
Regionala (FEDR) 

Se solicită suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor cu suma de 
300.000 mii lei la Capitol 5001/ Grupa 
56/ Titlul VIII Proiecte cu Finanţare din 
Fonduri Externe Nerambursabile (Fen) 
Postaderare/ Programe din Fondul 
European de Dezoltare Regionala 
(FEDR).  
 
Sen. Constantin Traian Igaș PDL 

Sumele suplimetare la bugetul 
Ministerului Transporturilor 
urmăresc creşterea reală a absorbţiei 
fondurilor europene şi asigurarea 
fluxului de plăţi pentru lucrări de 
infrastructură în condiţiile in care 
2015 este ultimul an în care fondurile 
europene nereambursabile aferente 
exerciţiului financiar european 2007-
2013 pot fi absorbite, iar România 
deja riscă să piardă 1,7 miliarde de 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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euro finanţare nerambursabilă 
europeana pe infrastructura. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF şi din majorarea 
incasărilor bugetare în urma 
introducerii taxei speciale pe 
construcţii și a supra-accizei pe 
carburanţi (Anexa 1/Capitol 1401/ 
ACCIZE) 
 

36.  Anexa nr.3/24/02, cap. 5001, art. 
14, Ministerul Transporturilor 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Transporturilor, anexa cu 
suma de: 93.000.000 lei 
 
Sen.Alexandru Cordoş PSD 
  

Se solicită admiterea 
amendamentului pentru: 
 - continuarea lucrărilor de prelungire 
a la centurii Apahida-Vâlcele-
Autostrada Transilvania, jud Cluj 
  -valoare – 50.000.000 lei 
- continuarea lucrărilor la pista de 
3500m – Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca  
  -valoare – 40.000.000 lei 
- reabilitare drum comunal Vâlcele – 
Rediu, comuna Aiton, jud. Cluj 
  -valoare – 1.000.000 lei 
- reabilitare drum judeţean 
Gheorgheni-Aiton-Tureni, jud. Cluj 
  -valoare – 2.000.000 lei 
Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii  
 

Membrii celor două 
comisii, cu votul 
majorităţii, au considerat 
că adoptarea acestui 
amendament nu se 
justifică, întrucât sursa de 
finanţare  precizată de 
iniţiator nu este 
sustenabilă. 
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