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9 ianuarie 2010 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

În data de 7 ianuarie 209, Comisiile reunite de Buget – Finanţe din cele două 

Camere ale Parlamentului au început dezbaterile la proiectul legii Bugetului de Stat pe 

anul 2010. Astfel, au fost luate în discuţie toate amendamentele depuse de către 

parlamentari, pentru întocmirea raportului final asupra proiectului de buget. 

La iniţiativa domnului deputat Relu Fenechiu s-a propus, printr-un amendament 

preluat de Grupurile Parlamentare Reunite ale Partidului Naţional Liberal şi votat de 

Comisiile reunite de Buget, introducerea a trei noi articole în textul Legii Bugetului de 

Stat pe anul 2010, la Capitolul II, „Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi”, între 

articolele 15 şi 16 din proiectul actului normativ. 

Unul din articolele incluse în textul legii prevede că alocarea resurselor bugetare 

către administraţia publică locală pentru lucrările de investiţii în infrastructură se face în 

funcţie de următoarele criterii: achitarea facturilor restante, asigurarea fondurilor pentru 

continuarea lucrărilor începute şi asigurarea sumelor necesare pentru cofinanţarea 

proiectelor cu finanţare nerambursabilă din fonduri europene.  

Un alt articol adoptat de Comisiile reunite de Buget – Finanţe prevede că 

finanţarea proiectelor eligibile din cadrul fiecărui program naţional se face în ordinea în 

care acestea au fost aprobate şi nu pe alte criterii aleatorii.  

Prin punerea în aplicare a prevederilor acestor articole sunt prevenite abuzurile 

Guvernului în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor bugetare către administraţiile 

publice locale, în funcţie de apartenenţa politică. Totodată, finanţarea tuturor 

programelor naţionale în ordinea aprobării acestora rezolvă problema cu care se 
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confruntă foarte multe localităţi care nu au primit fonduri în anul 2009 pentru proiectele 

aprobate. Mai mult decât atât, se rezolvă astfel şi problema datoriilor acumulate de 

administraţiile locale până în prezent, acestea reprezentând prima prioritate în 

momentul alocării fondurilor bugetare. 

Ultimul articol inclus în textul legii face referire la impunerea unei obligaţii pentru 

Guvern, prin Ministerul de Finanţe, de a prezenta trimestrial, în faţa Comisiilor reunite 

de Buget – Finanţe din Parlament, un raport cu privire la modul de alocare a resurselor 

bugetare pentru programele naţionale de investiţii. În acest fel, printr-o modalitate 

transparentă de control parlamentar asupra executivului, se va putea observa modul în 

care Ministerul de Finanţe alocă resursele bugetare pentru finalizarea obiectivelor de 

investiţii din programele naţionale. 

 Salutăm adoptarea acestui amendament şi avem convingerea că acestea vor fi 

votate şi de Plenul Camerei Deputaţilor în momentul dezbaterii Legii Bugetului de Stat 

pe anul 2010, pentru a garanta evitarea oricăror discriminări în alocarea fondurilor 

bugetare, în funcţie de culoarea politică. 

 

 

Birou parlamentar deputat Relu FENECHIU 
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