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R A P O R T
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/1997 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 1997

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere ale
Parlamentului au fost sesizate în fond cu scrisorile nr.L461/2.IX.1997 şi
nr.206/2.IX.1997 în legătură cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr.14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.
Din analiza efectuată rezultă că necesitatea rectificării bugetului de stat pe
anul 1997 a fost determinată de o serie de modificări care au avut implicaţii asupra
veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat pe acest an, aprobat prin Legea
nr.72/1997.
1. Cu ocazia dezbaterilor în două şedinţe comune ale Comisiilor de
specialitate, sesizate în fond, au fost identificate venituri suplimentare care au făcut
posibilă o nouă redimensionare a cheltuielilor.
2. Sintetic, influenţele în veniturile, cheltuielile şi deficitul bugetului de
stat pe anul 1997, se prezintă astfel:
a) VENITURI TOTALE
b) CHELTUIELI TOTALE
c) DEFICIT

-miliarde lei+1.988,5
+2.940,0
-951,5

Creşterea veniturilor a fost posibilă pe de o parte de influenţele rezultate
din apariţia unor acte normative după aprobarea bugetului de stat pe anul 1997, iar
pe de altă parte ca urmare a impulsionării activităţii organelor de control a

Ministerului Finanţelor pe linia lichidării arieratelor, combaterea evaziunii fiscale şi
impulsionării încasărilor la buget.
Cheltuielile bugetului de stat au fost modificate ca urmare a unor cerinţe
noi şi urgenţe determinate, în principal, de următoarele:
- Indexarea suplimentară a salariilor personalului din instituţiile de stat pe
semestrul II 1997, precum şi a pensiilor, ajutoarelor şi a altor drepturi cu caracter
social;
- Completarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetul fondului de
risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate;
- Majorarea transferurilor cu 611,0 miliarde lei de la bugetul de stat către
bugetele locale în vederea asigurării protecţiei sociale, vizând, în principal, energia
termică livrată populaţiei;
- Acordarea unor transferuri de 1.392,8 miliarde lei de la bugetul de stat
către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru echilibrarea acestuia.
La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul de stat pe anul
1997, au fost aprobate următoarele influenţe:
CHELTUIELI TOTALE
din care:
a) Cheltuieli curente
b) Cheltuieli de capital
c) Împrumuturi
d) Rambursări de credite externe şi plăţi de
dobânzi şi comisioane aferente acestora

-miliarde lei+2.940,0
+2.729,2
-11,4
+399,4
-177,2

3. Cu ocazia dezbaterii prezentului proiect de lege, parlamentarii PDSR
şi-au exprimat următorul punct de vedere cu privire:
a) sumele obţinute de FPS în urma vânzării acţiunilor societăţilor
comerciale au fost înscrise ca venituri ale bugetului de stat (1.077,0 miliarde lei) în
loc să fie utilizate potrivit destinaţiilor stabilite de dispoziţiile legale pentru
modernizarea şi retehnologizarea societăţilor supuse procesului de privatizare;
b) suma de 717,0 miliarde lei din valorificarea stocurilor de la rezervele
materiale şi de mobilizare a fost inclusă în bugetul de stat deşi aceasta trebuia
utilizată pentru reconstituirea stocurilor de produse agricole din recolta anului 1997;
c) prin ordonanţă au fost introduse noi impozite: accize la sucuri de
fructe, apă, apă minerală (4%); T.V.A. la grâu şi orz (18%), proteze şi produse
ortopedice (9%);
d) veniturile din taxe vamale au fost reduse cu 1.236,0 miliarde lei ca
urmare a scăderii taxelor la importul de produse agricole şi alimentare, în medie cu
circa 40%;
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e) cheltuielile bugetului de stat au fost stabilite fără să se ţină seama de
rata inflaţiei proiectate de Guvern pe anul 1997 de 130%, nivel care a fost deja atins
pe primele nouă luni din 1997, proiectându-se o rată anuală a inflaţiei de circa
150% şi de deprecierea cursului monedei naţionale, din care cauză alocaţiile
bugetare sunt inferioare în termeni reali sumelor stabilite prin Legea de aprobare a
bugetului de stat pe anul 1997, ca de exemplu:
-miliarde leiSume
aprobate
prin
buget

Incluse
în
ordonanţă

Influenţe
Calculate
cu inflaţia
de 130%

Diferente
în minus

Sănătate

4.177,8

+254,9

+1.671,2

1.416,3

Ministerul
Apărării
Naţionale

6.211,6

-731,6

+2.484,4

3.215,0

Ministerul de
Interne

2.193,4

-64,0

+877,4

941,4

418,8

-45,2

+167,5

212,7

353,2

-46,2

+141,2

187,4

Ministerul
Lucrărilor
Publice şi
Amenajării
Teritoriului
din care:
- locuinţe

f) la Preşedinţia României cheltuielile au fost majorate cu 78%, de la 13,1
miliarde lei la 23,2 miliarde lei, deci mai mare faţă de diferenţa de 48% dintre
inflaţia proiectată (130%) şi inflaţia avută în vedere la aprobarea bugetului (90%);
g) s-a majorat fondul Primului-Ministru stabilit conform Legii nr.40/1991,
republicată, de la 150,0 milioane lei anual la 640,0 milioane lei anual, deci cu
327%, creştere pe care o apreciem ca nejustificată din punct de vedere economic şi
moral;
h) cheltuielile de capital au fost reduse cu 212,1 miliarde lei, de la 3.811,8
miliarde lei la 3.599,7 miliarde lei, ceea ce face ca 73% din deficitul bugetar de
13.405,5 miliarde lei să se reflecte în cheltuieli curente, deci în împrumuturi interne
şi externe destinate consumului.
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4. Comisiile de specialitate din cele două Camere ale Parlamentului, în
temeiul prevederilor Regulamentelor de funcţionare propun spre dezbatere şi
adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, cu amendamentele prevăzute în
Anexa nr.1.
În Anexa nr.2 sunt evidenţiate amendamentele pe care Comisiile nu le-au
putut reţine din lipsă de resurse.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Varujan Vosganian

Decebal Traian Remeş
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Anexa nr.1
Amendamente admise
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.14/1997
privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997
Nr.
crt.
1.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

Se propune modificarea articolului,
Art.1. - (2) La venituri, comparativ
cu prevederile bugetului de stat pe după cum urmează:
Urmare
a
încasărilor
Art.1. - (2) La venituri, comparativ
anul 1997, se aprobă următoarele
cu prevederile bugetului de stat pe suplimentare ce se vor realiza la
influenţe:
anul 1997, se aprobă următoarele bugetul de stat până la sfârşitul
anului, se propune majorarea
influenţe:
veniturilor cu suma de 1.051,2
miliarde lei.
-miliarde lei-miliarde leiVENITURI - TOTAL
+937,3
VENITURI - TOTAL
+1.988,5
1. Venituri curente
-161,7
1. Venituri curente
+664,9
a) venituri fiscale
-660,2
a) venituri fiscale
+127,8
din care:
din care:
impozite +1.054,0
impozite +3.492,1
directe
directe
impozite -1.714,2
impozite -3.364,3
indirecte
indirecte
b)
venituri
+498,5
b)
venituri
+537,1

-6Nr.
crt.

Text iniţial

nefiscale
2.
capital

Venituri

Amendamente propuse

din

nefiscale
+1.099,0
2. Venituri din capital
3.
rambur-

Încasări

sarea
împrumuturilor
acordate
2.

3.

Art.1. - (3) Veniturile din capital
se constituie din valorificarea unor
bunuri ale instituţiilor publice, în sumă
de 9,0 miliarde lei, din valorificarea
stocurilor de la rezervele materiale
naţionale şi de mobilizare în sumă de
500,0 miliarde lei, suma de 217,0
miliarde lei virată de Agenţia Naţională
a Produselor Agricole - R.A., precum
şi venituri din privatizare în sumă de
1.077,0 miliarde lei.

Motivarea

+1.326,5

din
-2,9

Se propune modificarea sumei
rezultate din privatizare.
Art.1. - (3) Veniturile din capital se
constituie din valorificarea unor bunuri
ale instituţiilor publice, în sumă de 9,0
miliarde lei, din valorificarea stocurilor
de la rezervele materiale naţionale şi
de mobilizare în sumă de 500,0
miliarde lei, suma de 217,0 miliarde lei
de la Agenţia Naţională a Produselor
Agricole - R.A., precum şi venituri din
privatizare în sumă de 1.304,5 miliarde
lei.

Urmare
Ordonanţei
de
urgenţă a Guvernului nr.59/1997
privind destinaţia sumelor încasate
de Fondul Proprietăţii de Stat în
cadrul procesului de privatizare a
societăţilor comerciale la care
statul este acţionar, care prevede
că o parte din aceste sume (70%)
se fac venituri la bugetul de stat.

Se propune completarea textului,
Art.2. - (1) Sinteza modificărilor
bugetului de stat, la venituri, pe astfel:
Pentru punerea de acord a
Art.2. - (1) Sinteza modificărilor
capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli
pe acţiuni, pe anul 1997, se prezintă bugetului de stat, la venituri, pe modificărilor ce se aprobă prin
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-7Nr.
crt.

Text iniţial

în anexa nr.1.

Amendamente propuse

Motivarea

capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli această lege, inclusiv influenţele
pe acţiuni, pe anul 1997, se prezintă în aprobate prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.62/1997
anexa nr.1 la prezenta lege.
cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 1997.

4.

Art.2. - (2) Sinteza modificărilor
Art.2. - (2) Sinteza modificărilor
cheltuielilor bugetului de stat pe anul cheltuielilor bugetului de stat pe anul
1997, cu detalierea pe articole de 1997, cu detalierea pe articole de
cheltuieli, se prezintă în anexa nr.2 la
cheltuieli, se prezintă în anexa nr.2.
prezenta lege.

5.

Art.2. - (3) Cheltuielile modificate
ale bugetului de stat pe anul 1997, pe
ministere şi celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi alocaţiile din
bugetele acestora pentru completarea
veniturilor proprii ale instituţiilor
publice la care finanţarea cheltuielilor
curente şi de capital se asigură din
venituri extrabugetare şi din alocaţii de
la bugetul de stat, potrivit legii, sunt
prezentate în anexa nr.3.

Se propune completarea textului,
astfel:
Art.2. - (3) Cheltuielile modificate
prin această lege pe anul 1997, pe
ministere şi celelalte organe de
specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi alocaţiile din
bugetele acestora pentru completarea
veniturilor proprii ale instituţiilor publice
la care finanţarea cheltuielilor curente
şi de capital se asigură din venituri
extrabugetare şi din alocaţii de la
bugetul de stat, potrivit dispoziţiilor
legale, sunt prezentate în anexa nr.3 la
prezenta lege.
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Vezi nr.crt.3.

Vezi nr.crt.3.

-8Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

Se completează textul,
cu sintagma „toate acestea”.
Pentru a se da posibilitatea
Art.3, alin.(1), lit.e) unei interpretări restrictive a
ape, ape minerale şi ape
prevederilor acestui alineat.
4% gazoase toate acestea cu
conţinut de zahăr sau alte
produse
de
îndulcit
şi
4%
substanţe aromatizante
(Amendament propus de domnul
deputat Florin Georgescu).

6.

Art.3, alin.(1), lit.e) ape, ape minerale şi ape
gazoase cu conţinut de
zahăr sau alte produse de
îndulcit
şi
substanţe
aromatizante

7.

Se propune modificarea textului,
Art.3. - (4) Cota taxei pe valoarea
adăugată se stabileşte la 18% pentru astfel:
Pentru punerea de acord cu
Art.3. - (4) Cota taxei pe valoarea
grâu si orz.
adăugată se stabileşte la 9% pentru regimul fiscal pentru produsele
rezultate din prelucrarea acestora.
grâu si orz.
(Amendament propus de domnul
deputat Florian Bercea).

8.

Art.3. - (7) Se modifică taxele
vamale de import pentru produsele
prevăzute la poziţiile tarifare 2203.00,
22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08
din anexa la Hotărârea Guvernului
nr.161/1997 privind taxele vamale de
import pentru produsele agricole, în
anul 1997, publicată în Monitorul

Se propune reformularea textului,
astfel:
Pentru a reieşi clar că pentru
Art.3. - (7) Taxele vamale de
import pentru produsele prevăzute la aceste poziţii tarifare s-au stabilit
poziţiile tarifare 2203.00, 22.04, 22.05, noi taxe vamale de import.
2206.00, 22.07, 22.08 din anexa la
Hotărârea Guvernului nr.161/1997
privind taxele vamale de import pentru
8

-9Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

Oficial al României, Partea I, nr.86 şi produsele agricole, în anul 1997,
nr.86 bis din 9 mai 1997, după cum publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.86 şi nr.86 bis
urmează:
din 9 mai 1997, se majorează,
stabilindu-se, după cum urmează:
- poziţia tarifară 2203.00
- poziţia tarifară 22.04
- poziţia tarifară 22.05
- poziţia tarifară 2206.00
- poziţia tarifară 22.07
- poziţia tarifară 22.08
9.

Art.4. - (2) nou.

248%
144%
144%
144%
95%
90%

- poziţia tarifară 2203.00
- poziţia tarifară 22.04
- poziţia tarifară 22.05
- poziţia tarifară 2206.00
- poziţia tarifară 22.07
- poziţia tarifară 22.08

248%
144%
144%
144%
95%
90%

Se propune introducerea unui
alin.(2) nou cu următorul text:
Art.4. - (2) Ministerului Justiţiei i sau alocat fonduri suplimentare în sumă
de 9.270.935 mii lei, reprezentând
disponibilul din venituri încasate din
timbrul judiciar potrivit Ordonanţei
Guvernului nr.32/1995, aprobată prin
Legea nr.106/1995 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.32/1995
privind timbrul judiciar, la finele anului
1996 în sumă de 3.291.343 mii lei şi,
9

Pentru a da posibilitatea
Ministerului Justiţiei să cheltuiască
disponibilităţile înregistrate la 31
decembrie 1996 şi la finele sem.I
1997,
potrivit
prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr.32/1995,
aprobată prin Legea nr.106/1995,
modificată prin Legea nr.146/1997
privind taxele judiciare de timbru.

- 10 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

respectiv, la finele semestrului I 1997
în sumă de 5.979.592 mii lei. Cu suma
menţionată s-au majorat creditele
bugetare
prevăzute
în
bugetul
Ministerului Justiţiei, urmând a fi
utilizate potrivit destinaţiilor aprobate
prin anexa nr.3/13 la prezenta lege.
Se propune eliminarea articolului.
Art.5. - Fondurile vărsate la
bugetul de stat din sumele obţinute de
către Fondul Proprietăţii de Stat în
urma vânzării acţiunilor emise de
societăţile
comerciale
în
baza
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului
nr.15/1997
pentru
modificarea şi completarea Legii
privatizării societăţilor comerciale
nr.58/1991 în anul 1997 rămân
venituri ale bugetului de stat fără să
fie utilizate potrivit destinaţiei stabilite
de dispoziţiile legale.
Se propune modificarea articolului,
11.
Art.7. - (1) La cheltuieli,
comparativ cu nivelurile prevăzute în după cum urmează:
Art.7.
(1)
La
cheltuieli,
bugetul de stat pe anul 1997, se
comparativ cu nivelurile prevăzute în
aprobă următoarele influenţe:
bugetul de stat pe anul 1997, se
aprobă următoarele influenţe:
10.

10

Destinaţia sumelor rezultate
din privatizare este reglementată
de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.59/1997 privind
destinaţia sumelor încasate de
Fondul Proprietăţii de Stat în
cadrul procesului de privatizare a
societăţilor comerciale la care
statul este acţionar.

În corelaţie cu încasările
suplimentare ce se vor realiza la
bugetul de stat până la sfârşitul
anului se propune majorarea

- 11 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

cheltuielilor în mod corespunzător,
fără a afecta nivelul deficitului
bugetar,
inclusiv
influenţele
aprobate prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.62/1997
cu privire la rectificarea bugetului
de stat pe anul 1997.
-miliarde leiCHELTUIELI - TOTAL +1.888,8
din care:
1. Cheltuieli curente
+1.933,1
1.1. Cheltuieli de
personal
+1.016,5
1.2.
Cheltuieli
materiale
-159,1
şi servicii
1.3. Subvenţii
-506,3
1.3.1. Alocaţii
de la
buget
+91,6
pentru
instituţii
publice
1.3.2. Subvenţii
pe
produse
-200,3
şi

-miliarde leiCHELTUIELI - TOTAL
+2.940,0
din care:
1. Cheltuieli curente
+2.729,2
1.1. Cheltuieli de
personal
+1.027,6
1.2.
Cheltuieli
materiale
+362,2
şi servicii
1.3. Subvenţii
-285,9
1.3.1.
Alocaţii
de la
buget
+122,4
pentru
instituţii
publice
1.3.2. Subvenţii
pe
produse
-0,7
şi
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- 12 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

activităţi
1.3.3. Subvenţii
pentru

Motivarea

activităţi
1.3.3. Subvenţii
pentru
aco-

aco-

perirea

perirea

-407,6

-397,6 dife-

dife-

renţelor

renţelor
de

de
preţ

preţ

şi

şi

tarif

tarif
-miliarde lei-49,0
+1.677,0

1.4. Prime
1.5. Transferuri
1.6. Dobânzi
aferente
datoriei publice

-64,7 şI

şI
alte cheltuieli
1.7. Rezerve
2. Cheltuieli de capital
3. Împrumuturi
din care:
Împrumuturi
acordate
pentru acoperirea
arieratelor către
Regia

+18,7
-212,1
+399,4

-miliarde lei1.4. Prime
-51,8
1.5. Transferuri
+1.723,1
1.6. Dobânzi aferente
datoriei publice
-64,7
alte cheltuieli

1.7. Rezerve
2. Cheltuieli de capital
3. Împrumuturi
din care:
Împrumuturi
acordate
pentru acoperirea
arieratelor
către
Regia
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+18,7
-11,4
+399,4

- 13 Nr.
crt.

Text iniţial

Autonomă

Amendamente propuse

de
+400,0

+400,0 Electri-

Electricitate „ RENEL” şi
Regia Autonomă
„ROMGAZ”
Mediaş
4. Rambursări de
credite
externe şi plăţi de
dobânzi şi comisioane
aferente acestora
4.1. Rambursări de
credite externe
4.2.
Plăţi
de
dobânzi şi
comisioane
12.

Autonomă

de

Art.7. - (6) nou.

Motivarea

citate „ RENEL” şi
Regia Autonomă
„ROMGAZ”
Mediaş
4.
Rambursări
de
credite
externe şi plăţi de
-231,6 dobânzi şi comisioane
aferente acestora
4.1. Rambursări de
-200,2
credite externe
4.2. Plăţi de dobânzi
-31,4 şi
comisioane

-177,2

-169,6
-7,6

Art.7. (6) Se completează finalul
notei de pe anexa nr.3/15 a
Ministerului Educaţiei Naţionale cu
următorul text: “inclusiv cele rezultate
din aplicarea Statutului personalului
didactic”.
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- 14 Nr.
crt.

13.

14.

Text iniţial

Art.7. - (7) nou.

Amendamente propuse

Motivarea

Se propune introducerea unui nou
alineat cu textul următor:
Pentru a da posibilitatea
Art.7. - (7) În numărul maxim de
personal prevăzut în anexa nr.3/16 a absolvenţilor anului 1997 să fie
Ministerului Sănătăţii nu sunt incluse încadraţi în reţeaua Ministerului
posturile
aferente
absolvenţilor Sănătăţii.
facultăţilor de medicină şi farmacie
încadraţi în reţeaua Ministerului
Sănătăţii, care efectuează stagiul
obligatoriu de pregătire practică de un
an.

Se propune modificarea articolului,
Art.8. - (1) Cheltuielile pentru
autorităţile publice se majorează cu după cum urmează:
Pentru punerea de acord cu
46,2 miliarde lei, din care pentru:
Art.8. - (1) Cheltuielile pentru
cheltuielilor
autorităţile publice se majorează cu suplimentarea
bugetare
la
autorităţile
62,9 miliarde lei, din care pentru:
judecătoreşti, autorităţile executive
şi alte organe ale autorităţilor
publice.
-miliarde lei- Preşedinţia României
+10,2
- Senat
+2,0
- Camera Deputaţilor
+6,8
- Autoritatea judecătorească
+55,5

-miliarde lei- Preşedinţia României
+10,2
- Senat
+2,0
- Camera Deputaţilor
+6,8
- Autoritatea judecătorească
+64,8
14

- 15 Nr.
crt.

Text iniţial

- Autoritatea executivă
- Alte organe ale
autorităţilor publice

Amendamente propuse

-32,5

- Autoritatea executivă
- Alte organe ale
+4,2 autorităţilor publice

Motivarea

-26,0
+5,1

Se propune modificarea articolului,
15
Art.9.
Cheltuielile
pentru
. apărarea ţării se diminuează cu 750,2 după cum urmează:
Art.9.
Cheltuielile
pentru
miliarde lei, iar cheltuielile pentru
ordinea publică şi siguranţa naţională apărarea ţării se diminuează cu 543,7
se majorează cu 37,9 miliarde lei.
miliarde lei, iar cheltuielile pentru
ordinea publică şi siguranţa naţională
se majorează cu 243,0 miliarde lei.
16
Art.10. - (1) Cheltuielile pentru
. acţiunile social-culturale prevăzute în
bugetul de stat pe anul 1997 se
majorează cu suma de 910,5 miliarde
lei, din care: 706,9 miliarde lei cheltuieli
de personal, 209,2 miliarde lei
cheltuieli materiale şi servicii, 41,1
miliarde lei alocaţii pentru instituţii
publice, 82,3 miliarde lei cheltuieli de
capital, iar transferurile şi rambursările
de credite externe, plăţile de dobânzi şi
comisioanele aferente se diminuează
cu 121,8 miliarde lei şi, respectiv, 7,2

Se propune modificarea articolului,
după cum urmează:
Art.10. - (1) Cheltuielile pentru
acţiunile social-culturale prevăzute în
bugetul de stat pe anul 1997 se
majorează cu suma de 1.107,0
miliarde lei, din care: 698,8 miliarde lei
cheltuieli de personal, 408,2 miliarde
lei cheltuieli materiale şi servicii, 41,9
miliarde lei alocaţii pentru instituţii
publice, 83,3 miliarde lei cheltuieli de
capital, iar transferurile şi rambursările
de credite externe, plăţile de dobânzi şi
15

Pentru punerea de acord cu
suplimentarea
cheltuielilor
bugetare la apărare naţională
(+206,5 miliarde lei) şi ordine
publică şi siguranţă naţională
(+205,1 miliarde lei).

Pentru punerea de acord cu
suplimentarea
cheltuielilor
bugetare şi a redistribuirilor între
naturi de cheltuieli la ordonatorii
principali de credite care au astfel
de cheltuieli.

- 16 Nr.
crt.

Text iniţial

miliarde lei.

Amendamente propuse

Motivarea

comisioanele aferente se diminuează
cu 119,2 miliarde lei şi, respectiv, 6,0
miliarde lei.

Se propune modificarea articolului,
17
Art.10. - (2) Pe acţiuni, aceste
după cum urmează:
. influenţe se repartizează astfel:
Pentru punerea de acord cu
Art.10. - (2) Pe acţiuni, aceste
suplimentările şi redistribuirile de
influenţe se repartizează astfel:
credite bugetare la ordonatorii
principali de credite care au astfel
de cheltuieli.
-miliarde lei-miliarde lei- învăţământ
+941,5
- învăţământ
+939,5
- sănătate
+129,1
- sănătate
+254,9
- cultură, religie şi
- cultură, religie şi
acţiuni
acţiuni
+31,0
privind
activitatea
-40,2
privind
activitatea
sporsportivă şi de tineret
tivă şi de tineret
- asistenţă socială,
- asistenţă socială,
alocaţii,
alocaţii,
-118,4
pensii, ajutoare şi
-119,9
pensii, ajutoare şi
indemindemnizaţii
nizaţii
Se propune modificarea articolului,
18
Art.10. - (6) “(4) Din fondurile
. repartizate prin bugetul de stat, după cum urmează:
S-a propus majorarea acestor
Ministerul Culturii va utiliza suma de
Art.10. - (6) “(4) Din fondurile
16

- 17 Nr.
crt.

Text iniţial

144,4 miliarde lei pentru finanţarea
lucrărilor de proiectare, conservare,
restaurare, consolidare şi punere în
valoare a patrimoniului cultural naţional
aparţinând instituţiilor publice de
subordonare centrală şi celor de
subordonare locală, precum şi a celor
aparţinând
cultelor
religioase,
contractate în condiţiile legii.”

19
Art.10. - (6) ”(13), lit. a) suma de
. 5.076,0 milioane lei, pusă la dispoziţia
Departamentului
pentru
Protecţia
Minorităţilor
Naţionale,
pentru
sprijinirea activităţilor desfăşurate de
organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, prin
acoperirea parţială a cheltuielilor
ocazionate de funcţionarea şi dotarea
minimă a sediilor, activitatea de presă,
carte,
publicaţii
proprii,
acţiuni
culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte
asemenea manifestări organizate în
ţară, precum şi pentru unele acţiuni în
străinătate;”

Amendamente propuse

Motivarea

repartizate prin bugetul de stat, cheltuieli prin redistribuire de la
Ministerul Culturii va utiliza suma de alte naturi de cheltuieli în cadrul
145,5 miliarde lei pentru finanţarea bugetului Ministerului Culturii.
lucrărilor de proiectare, conservare,
restaurare, consolidare şi punere în
valoare a patrimoniului cultural naţional
aparţinând instituţiilor publice de
subordonare centrală şi celor de
subordonare locală, precum şi a celor
aparţinând
cultelor
religioase,
contractate în condiţiile legii.”
Se propune modificarea articolului,
după cum urmează:
S-a
propus
majorarea
Art.10. - (6) ”(13), lit.a) suma de
6.240,0 milioane lei, pusă la dispoziţia bugetului Secretariatului General
Departamentului
pentru
Protecţia al Guvernului pentru cheltuielile cu
Minorităţilor
Naţionale,
pentru această destinaţie.
sprijinirea activităţilor desfăşurate de
organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, prin
acoperirea parţială a cheltuielilor
ocazionate de funcţionarea şi dotarea
minimă a sediilor, activitatea de presă,
carte,
publicaţii
proprii,
acţiuni
culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte
17

- 18 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

asemenea manifestări organizate în
ţară, precum şi pentru unele acţiuni în
străinătate;”
Se propune modificarea articolului,
20
Art.11. - (1) Cheltuielile pentru
. servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe după cum urmează:
se diminuează cu 44,6 miliarde lei.
S-a propus suplimentarea
Art.11. - (1) Cheltuielile pentru
servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe cheltuielilor cu această destinaţie.
se diminuează cu 42,8 miliarde lei.
21
Art.12. - (1) Cheltuielile bugetului
. de stat pentru domeniul economic se
diminuează pe total cu 664,7 miliarde
lei, din care: 397,6 miliarde lei
subvenţii pentru acoperirea diferenţelor
de preţ şi tarif, 200,3 miliarde lei pentru
subvenţii pe produse şi activităţi, 144,2
miliarde lei la transferuri, 49,0 miliarde
lei la prime acordate producătorilor
agricoli şi se majorează cu 41,4
miliarde lei la cheltuieli de personal,
7,5 miliarde lei la cheltuieli materiale şi
servicii, 65,1 miliarde lei la cheltuieli de
capital, 0,3 miliarde lei la alocaţii de la
buget pentru instituţii publice, precum
şi 12,1 miliarde lei la rambursări de

Se propune modificarea articolului,
după cum urmează:
Art.12. - (1) Cheltuielile bugetului
de stat pentru domeniul economic se
diminuează pe total cu 317,2 miliarde
lei, din care: 407,6 miliarde lei
subvenţii pentru acoperirea diferenţelor
de preţ şi tarif, 0,7 miliarde lei pentru
subvenţii pe produse şi activităţi, 155,7
miliarde lei la transferuri, 51,8 miliarde
lei la prime acordate producătorilor
agricoli şi se majorează cu 49,4
miliarde lei la cheltuieli de personal,
46,5 miliarde lei la cheltuieli materiale
şi servicii, 136,4 miliarde lei la cheltuieli
de capital, 0,3 miliarde lei la alocaţii de
18

S-a propus majorarea şi
redistribuirea creditelor bugetare
la ordonatorii principali de credite
care au astfel de cheltuieli,
inclusiv influenţele aprobate prin
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului nr.62/1997 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe
anul 1997.

- 19 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

credite externe, plăţi de dobânzi şi la buget pentru instituţii publice,
comisioane aferente.
precum şi 66,0 miliarde lei la
rambursări de credite externe, plăţi de
dobânzi şi comisioane aferente.
Se propune modificarea articolului,
22
Art.12. - (2) Pe principalele acţiuni
. economice,
aceste
influenţe
se după cum urmează:
Pentru punerea de acord cu
repartizează astfel:
Art.12. - (2) Pe principalele acţiuni
economice,
aceste
influenţe
se majorările şi redistribuirile de
credite bugetare la ordonatorii
repartizează astfel:
principali de credite care au
aceste capitole de cheltuieli.

-miliarde lei-300,0
şi
-402,8

- industrie
agricultură
silvicultură
transporturi
şi
comunicaţii
alte
acţiuni
economice
23
.

Art.12. - (5) nou.

-miliarde lei-32,3
şi
-403,3

- industrie
agricultură
silvicultură
-36,1
transporturi
şi
comunicaţii
+74,2
alte
acţiuni
economice

+17,8
+100,6

Se propune introducerea unui nou
alineat cu textul următor:
Art.12. - (5) Cheltuielile destinate
19

S-a propus majorarea acestei

- 20 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

stimulării producţiei de export şi a naturi de cheltuieli.
exportului se majorează cu 20,4
miliarde lei, sumă destinată stabilizării
ratei dobânzii la creditele pe termen
scurt, mediu şi lung acordate de Banca
de Export-Import a României - S.A. şi
băncile comerciale, pentru producţia
de export şi pentru exportul de maşini,
utilaje,
instalaţii
complexe
şi
executarea de obiective în străinătate,
precum şi pentru alte exporturi
creditate pe termen scurt, efectuate în
anii 1995, 1996 şi 1997, potrivit
prevederilor legale.
Se completează textul, astfel:
24
Art.22. - Sumele defalcate din
. impozitul pe salarii, repartizate pe
S-a propus majorarea acestor
Art.22. - Sumele defalcate din
judeţe şi municipiul Bucureşti sunt impozitul pe salarii repartizate pe sume şi pentru a face referire la
judeţe şi municipiul Bucureşti sunt anexa de la prezenta lege.
prezentate în anexa nr.6.
prezentate în anexa nr.4 la prezenta
lege.
25
.

Art.28. - (2) nou.

Se propune introducerea unui
alineat, cu următorul conţinut:
S-a propus suplimentarea
Art.28. - (2) Bugetul fondului de
risc şi accident pentru protecţia transferurilor de la bugetul de stat
specială a persoanelor handicapate, cu către acest fond, în vederea
20

- 21 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

modificările aprobate potrivit prezentei asigurării
sumelor
necesare
legi, este redat în anexa nr.5.
acordării, în principal, a ajutoarelor
şi pensiilor stabilite potrivit legii.
26
.

27
.

28
.

Art.33. - nou.

Art.34. -(1) nou.

Art.34. - (2) nou.

Se propune introducerea unui nou
articol.
Art.33. - Se completează art.60
din Legea bugetului de stat pe anul
1997, nr.72/1997 cu următorul text:
„Diferenţa rămasă de încasat la
trezoreria statului după compensare,
va putea fi plătită din sumele prevăzute
cu această destinaţie în bugetul
asigurărilor sociale de stat pe anul
1998.”
Se propune introducerea unui nou
articol.
Art.34. - (1) Modificările la titlul
„cheltuieli
de
capital”
potrivit
prevederilor prezentei legi, se introduc
în listele de investiţii de către ministere
şi celelalte organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale.
Se propune introducerea unui nou
alineat.
21

Prevederile art.60 din Legea
bugetului de stat pe anul 1997,
nr.72/1997 nu s-au putut aplica
deoarece
bugetul
asigurărilor
sociale de stat, în execuţie, pe
anul 1997 a înregistrat deficit.

Suplimentările şi redistribuirile
de credite bugetare au influenţat şi
cheltuielile
de
capital,
iar
ordonatorii principali de credite
trebuie să le introducă în mod
operativ în listele de investiţii.

- 22 Nr.
crt.

29
.

30
.

Text iniţial

Art.35. - nou.

Art.36. - nou.

Amendamente propuse

Art.34. - (2) Influenţele la sumele
defalcate din impozitul pe salarii pentru
bugetele locale se vor repartiza pe
unităţile administrativ-teritoriale din
cadrul
judeţelor
şi
municipiului
Bucureşti, potrivit art.35 din Legea
bugetului de stat pe anul 1997,
nr.72/1997
pentru
acţiunile
de
sănătate, învăţământ şi asistenţă
socială.
Se propune introducerea unui nou
articol.
Art.35. - Autorităţile administraţiei
publice locale îşi pot rectifica bugetele
locale cu sumele încasate din veniturile
proprii ale bugetelor locale respective
peste cele aprobate, în vederea
finanţării
unor
cheltuieli
pentru
învăţământ, sănătate şi asistenţă
socială.

Motivarea

Motivaţia de la nr. crt. 24.

Pentru a permite alocări de
sume pentru acţiunile: învăţământ,
sănătate şi asistenţă socială la
care
s-au
solicitat
resurse
suplimentare pentru finanţare.

Se propune introducerea unui nou
articol.
Crearea
posibilităţii
Art.36.
În
anul
1997,
Naţionale
a
Administraţia Naţională a Rezervelor Administraţiei
Materiale Naţionale poate utiliza sume Rezervelor Materiale de a achita o
şi din disponibilul constituit potrivit parte din chiriile respective din
22

- 23 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

prevederilor art.5(4) şi art.8 din Legea
nr.82/1992 privind rezervele materiale
naţionale, pentru plata chiriilor aferente
stocului de grâu din rezerva naţională,
păstrat la societăţile comerciale.

Motivarea

disponibilităţile din sumele pe care
le-a obţinut în baza prevederilor
art. 5(4) şi (8) din Legea
nr.82/1992.

31
.

Art.37. -(1) nou.

Se propune introducerea unui nou
articol.
Pentru a permite ordonatorilor
Art.37. - (1) Ordonatorii principali
şi secundari de credite, în termen de de credite de a introduce în
proprii
modificările
10 zile de la data publicării acestei legi, bugetele
vor aproba şi vor transmite instituţiilor aprobate prin lege.
publice din subordine bugetele cu
modificările aprobate prin prezenta
lege.

32
.

Art.37. - (2) nou.

Se propune introducerea unui nou
alineat.
Pentru a permite Guvernului
Art.37. - (2) În cadrul aceluiaşi
termen se vor aproba de către Guvern aprobarea bugetelor de venituri şi
bugetele de venituri şi cheltuieli pe cheltuieli ale regiilor autonome ca
anul 1997 ale regiilor autonome din urmare a modificărilor aprobate.
subordinea ministerelor şi a celorlalte
organe
de
specialitate
ale
administraţiei publice centrale, care au
influenţe din aplicarea prevederilor
prezentei legi.
23

- 24 Nr.
crt.

33
.

Text iniţial

Art.38. - nou.

Amendamente propuse

Se propune introducerea unui nou
articol.
Art.38. - Consiliile locale, consiliile
judeţene şi Consiliul General al
Municipiului Bucureşti vor aproba
rectificarea bugetelor locale în termen
de cel mult 20 de zile de la data intrării
în vigoare a prezentei legi.

Motivarea

Pentru a permite consiliilor
locale, consiliilor judeţene şi
Consiliului General al Municipiului
Bucureşti să rectifice bugetele
locale.

34
.

Art.39. - nou.

Se propune introducerea unui nou
articol.
Autorizarea
Ministerului
Art.39. - Se autorizează Ministerul
să
introducă
Finanţelor
pentru
a
introduce Finanţelor
modificările aprobate prin prezenta modificările aprobate.
lege în bugetul de stat şi bugetul
fondului de risc şi accident pentru
protecţia specială a persoanelor
handicapate pe anul 1997, precum şi
modificările
aprobate
potrivit
dispoziţiilor legale.

35
.

Art.40 - nou.

Art.40. - Anexele nr.1-5 fac parte
integrantă din prezenta lege.

NOT

Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat, pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate şi ordonatori principali de
24

- 25 Nr.
crt.

Ă:

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

credite, sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale şi veniturile şi cheltuielile bugetului fondului de
risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate se modifică în mod corespunzător în anexele nr.15.

25

- 26 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

ANEXA NR.2
SENAT
Comisia pentru buget, finanţe, bănci

CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru buget, finanţe, bănci

AMENDAMENTE
nereţinute de Comisiile de specialitate ale Parlamentului
Nr.
Amendamentele propuse
crt.
1. Art.1, alin.(3). Comisia economică a Senatului nu
este de acord ca veniturile obţinute de FPS din
privatizare, în sumă de 1.077 miliarde lei să fie
folosită pentru acoperirea deficitului bugetului de
stat. Ele trebuiesc direcţionate pentru restructurare,
sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii şi
încurajarea exporturilor.

Motivarea
Cu 11 voturi propunerea a fost respinsă deoarece ea
nu este în concordanţă cu prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.59/1997 privind destinaţia
sumelor încasate de FPS în cadrul procesului de
privatizare a societăţilor comerciale la care statul
este acţionar.
Supusă la vot propunerea a fost respinsă cu 11
voturi.

2. Domnul deputat Ana Gheorghe propune:
Art.1, alin.(3) sintagma “şi venituri din privatizare în
sumă de 1.304,5 miliarde lei” să fie eliminată.
Contravine principiilor de raţionalitate economică,
precum şi legislaţiei specifice în această materie.
26

- 27 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

3. Art.3, alin.(1), lit.e. Comisia economică a
Senatului propune să fie eliminate accizele
prevăzute la sucurile de fructe şi ape minerale.

S-a dat o nouă redactare acestui alineat din care
rezultă că la apele minerale şi sucuri nu se aplică
accize.

4. Art.3, alin.(3) nou. Comisia pentru industrie şi
servicii a Camerei Deputaţilor, domnul deputat
Radu Dumitru Alexandru:
“Pentru jocurile de noroc de tip bingo, cazinouri,
automate atribuitoare de câştiguri, taxa pe anul
1997 creşte de 5 ori”.

Taxa de 20% instituită pentru jocurile de noroc se
calculează asupra încasărilor totale realizate din
exploatarea acestor jocuri. Această taxă este o taxă
indirectă asimilată taxelor de consumaţie şi nu
trebuie confundată cu taxa de licenţă, pe care
organizatorii de jocuri de noroc sunt obligaţi, potrivit
prevederilor Hotărârii Guvernului nr.130/1997 să o
achite la acordarea licenţelor.

5. Art.3, alin.(4). Comisia economică şi Comisia
pentru agricultură ale Senatului propun “Taxa pe
valoarea adăugată la grâu şi orz să fie zero”.

Propunerea nu a fost reţinută deoarece contravine
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.34/1997
privind completarea şi modificarea unor reglementări
referitoare la T.V.A., deoarece prin aceasta s-a pus
de acord cu regimul fiscal pentru produsele rezultate
din prelucrarea acestora.

6. Art.3, alin.(5). Comisia economică a Senatului
propune “Taxa pe valoarea adăugată la produsele
ortopedice să fie în cota zero”.

Propunerea nu a fost reţinută. Actuala reglementare
creează posibilitatea reducerii acestei taxe.

7. Art.3, alin.(7). Comisia economică a Senatului
propune “Pentru compensarea diminuării veniturilor
de la buget, datorate eliminării T.V.A. propusă la

S-a dat o nouă redactare acestui alineat, faţă de cel
din ordonanţă, din care rezultă mai clar că este
vorba de o majorare a acestor cote.
27

- 28 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

alineatele 4 şi 5 să se majoreze taxele vamale la
băuturi la cotele care au existat în anul 1996, astfel:
- poziţia tarifară 2204 (180%)
- poziţia tarifară 2207 (266%)
- poziţia tarifară 2208 (264%)”
8. Art.5. Comisia economică a Senatului propune
să se pre-cizeze că este vorba numai de partea de
40% din veniturile obţinute de FPS din vânzarea
acţiunilor. Restul de 60% să fie returnate
societăţilor comerciale privatizate potrivit art.8 din
Legea nr.55/1995 care să fie folosite conform
destinaţiilor specificate în Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.37/1997.

Propunerea nu a fost reţinută. Acest articol a fost
eliminat. Destinaţia sumelor rezultate din privatizare
este reglementată de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.59/1997.

9. Art.7, alin.(3), rândul 5. Comisia pentru
agricultură, industrie alimentară şi silvicultură,
propune să se elimine fragmentul din text:
“Ministerul
Agriculturii
şi
Alimentaţiei”
pe
considerentul că nu sunt de acord cu reducerea de
personal prevăzută, începând cu data de 1
septembrie 1997 faţă de prevederile Legii
nr.72/1997.
10. Art.10,
alin.(3),
pct.5.
Comisiile
pentru
învăţământ, ştiinţă şi sport ale celor două
Camere propun să se completeze textul astfel:
“(5) Veniturile proprii realizate de unităţile şi

Propunerea nu a fost reţinută deoarece prevederile
ordonanţei şi-au produs efectul. Termenul de 1
septembrie prevăzut este depăşit (acum ne aflăm în
luna noiembrie).

Nu este necesar, deoarece Legea învăţământului
nr.84/1995
instituie
principiul
autonomiei
universitare, iar textul articolului se referă şi la
învăţământul preuniversitar.
28

- 29 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

instituţiile de învăţământ, în conformitate cu
prevederile Legii învăţământului nr.84/1995,
republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv
disponibilităţile existente la finele anului 1996, care
rămân la dispoziţia Ministerului Educaţiei Naţionale,
precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea
la nivelul a 1.117,0 miliarde lei sunt prevăzute în
anexa la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale.
Aceste venituri se folosesc conform principiului
autonomiei universitare, inclusiv pentru investiţii”.
11. Art.10, alin.(3), pct.51 nou. Comisiile pentru
învăţământ, ştiinţă şi sport ale celor două
Camere propun introducerea unui nou alineat:
“Costurile pentru energia electrică, termoficare,
gaze, apă şi alte cheltuieli comunale pentru
unităţile, instituţiile de învăţământ şi casele de copii,
vor fi calculate la nivelul de cost al consumurilor
casnice”.

Introducerea unei asemenea prevederi presupune
subvenţionarea furnizorilor de astfel de prestări de
servicii, subvenţie ce se alocă tot de la bugetul de
stat şi nu rezolvă cu nimic resursele limitate ale
bugetului de stat.

12. Art.30, alin.(2). Comisiile pentru învăţământ,
ştiinţă şi sport ale celor două Camere propun
modificarea textului astfel:

Considerăm că nu este necesară modificarea
textului, întrucât aşa cum este formulat articolul,
autorităţile locale trebuie să respecte criteriile
respective.

“(2) La aprobarea rectificării bugetelor locale,
consiliile judeţene şi locale sunt obligate să
respecte criteriile de repartizare a sumelor defalcate
din impozitul pe salarii pentru acţiunile de
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- 30 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

învăţământ şi sănătate prin anexa nr.10 la Legea
bugetului de stat pe anul 1997, nr.72/1997 şi vor
asigura fondurile necesare pentru finanţarea
asistenţei sociale”.
Motivaţia de la nr.crt.4.
S-a rezolvat parţial prin suplimentarea cu suma de
126,3 miliarde lei.

13. Anexa nr.1 - Bugetul de stat pe anul 1997
- Sinteza Sănătate - Cap.58.01.
Comisia pentru industrie şi servicii - domnul
deputat Sandu Florentin propune suplimentarea
cu suma de 196.896.000 mii lei, care reprezintă
70% din suma totală de 258.620.000 mii lei obţinuţi
ca urmare a introducerii şi completării la art.3 cu
următorul text:
“Pentru jocurile de noroc de tip bingo, cazinouri,
automate atribuitoare de câştiguri, taxa pe anul
1997 creşte de 5 ori”.
Program rectificat
4.306.954,965
4.503.850,965

-mii leiPropus

Urmare a reanalizării încasării veniturilor până la
finele anului s-a propus ca, la Ministerul Justiţiei
pentru penitenciare, să se aloce suplimentar suma
de 30,0 miliarde lei.

14. Anexa nr.3/13 Ministerul Justiţiei
Comisia pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale solicită
suplimentarea subvenţiei pe anul 1997 pentru
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- 31 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

Direcţia Generală a Penitenciarelor, cu suma de 8,0
miliarde lei în vederea acoperirii parţiale a
necesităţilor pentru hrană şi medicamente.
15. Anexa nr.3/16 Ministerul Sănătăţii
Comisia pentru sănătate şi familie solicită
suplimentarea cheltuielilor totale pentru sănătate cu
suma de 2.724,0 miliarde lei.

Propunerea a fost rezolvată parţial. Funcţie de
veniturile suplimentare ce se estimează a fi încasate
până la finele anului, se propune majorarea
bugetului pentru sănătate cu suma de 126,3 miliarde
lei (vezi nr.crt.17 din Anexa nr.1 la prezentul raport).

16. Anexa nr.3/18 Ministerul Tineretului şi Sportului
Comisia pentru învăţământ, ştiinţă şi sport
solicită ca anexa referitoare la bugetul Ministerului
Tineretului şi Sportului să se menţină la nivelul celui
aprobat prin Legea nr.72/1997.

La Ministerul Tineretului şi Sportului s-a propus
redistribuirea creditelor bugetare pe naturi de
cheltuieli, rezolvându-se parţial solicitarea.

17. Anexa
nr.3/20 Ministerul Agriculturii şi
Alimentaţiei
Comisia
pentru
agricultură,
silvicultură,
industrie alimentară şi servicii specifice propune
să se aloce suma de 3,0 miliarde lei pentru Oficiul
de Studii Pedologice şi Agrochimice.

La Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei s-a propus
redistribuirea creditelor bugetare aprobate pe naturi
de cheltuieli, rezolvându-se solicitarea.

18. Anexa nr.3/28 Ministerul Apărării Naţionale
Comisiile de apărare ale Parlamentului, cu 10
voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, propun ca

Propunerea s-a rezolvat parţial prin suplimentarea
cu 206,5 miliarde lei (vezi nr.crt.15 din Anexa nr.1 la
prezentul raport).
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- 32 Nr.
crt.

Text iniţial

Amendamente propuse

suma ce se preconizează să intre la buget de la
FPS, 400,0 miliarde lei să fie repartizaţi Ministerului
Apărării Naţionale, realizându-se un consens cu
Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din
1 septembrie 1997.
Domnul senator Radu Timofte propune să nu se
diminueze bugetul Ministerului Apărării Naţionale cu
suma de 732,9 miliarde lei şi să fie suplimentat cu
900,0 miliarde lei.

Motivarea

Idem.

19. Un grup de deputaţi: Botescu Ion, Tănase
Borde, Gheorghiu Mihai, Ioniţă Mihai, Nică
Mihail propun suplimentarea bugetului Ministerului
Apărării Naţionale cu suma de 206,0 miliarde lei.

Idem nr.crt.18.

20. Anexa nr.3/29 Ministerul de Interne
Comisiile de apărare ale Parlamentului propun
să se repartizeze Ministerului de Interne suma de
100,0 miliarde lei.

Propunerea s-a rezolvat. S-a
suplimentare de 193,1 miliarde lei.

21. Un grup de deputaţi: Botescu Ion, Tănase
Borde, Gheorghiu Mihai, Ioniţă Mihai, Nică
Mihail propun suplimentarea bugetului Ministerului
de Interne cu suma de 194,0 miliarde lei.

Idem nr.crt.20.

22. Anexa nr.3/30 Serviciul Român de Informaţii

Propunerea s-a rezolvat prin redistribuirea creditelor
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Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

bugetare aprobate pe naturi de cheltuieli.

Domnii deputaţi Botescu Ion, Tănase Borde,
Gheorghiu Mihai, Ioniţă Mihai, Nică Mihail
propun suplimentarea bugetului Serviciului Român
de Informaţii cu suma de 1,7 miliarde lei.
23. Anexa nr.3/31 Serviciul de Protecţie şi Pază
Domnii deputaţi Botescu Ion, Tănase Borde,
Gheorghiu Mihai, Ioniţă Mihai, Nică Mihail
propun suplimentarea bugetului Serviciului de
Protecţie şi Pază cu suma 1,8 miliarde lei.
- La acelaşi serviciu s-a propus ca în limita sumei
totale prevăzută în ordonanţă să se facă o
redistribuire astfel:
- să se diminueze cheltuielile de personal cu
2,2 miliarde lei şi să se majoreze cu aceeaşi sumă
cheltuielile materiale.

Propunerea s-a rezolvat (vezi nr.crt.20 din Anexa
nr.1 la prezentul raport).

24. Anexa nr.3/32 Serviciul de Telecomunicaţii
Speciale
Domnii deputaţi Botescu Ion, Tănase Borde,
Gheorghiu Mihai, Ioniţă Mihai, Nică Mihail
propun suplimentarea bugetului Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale cu suma de 3,1 miliarde
lei.

Propunerea s-a rezolvat prin redistribuirea creditelor
bugetare aprobate pe naturi de cheltuieli.

25. Anexa nr.3/33 Administraţia
Rezervelor Materiale

Propunerea s-a rezolvat (vezi anexa nr.3/33).

Naţională

Propunerea s-a rezolvat (vezi anexa nr.3/31).

a
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Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

Domnii deputaţi Botescu Ion, Tănase Borde,
Gheorghiu Mihai, Ioniţă Mihai, Nică Mihail
propun suplimentarea acestui buget cu 5,5 miliarde
lei.
26. Anexa nr.3/37 Academia Română
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi
sport ale celor două Camere ale Parlamentului
propun suplimentarea bugetului Academiei Române
cu suma de 5,0 miliarde lei.
27. Anexa nr.7 - Transferuri de la bugetul de stat
către bugetele locale pe judeţe şi municipiul
Bucureşti
Comisia pentru industrie şi servicii, domnul
deputat Radu Dumitru Alexandru propune
suplimentarea cu 800,0 milioane lei pentru judeţul
Giurgiu.

Nu se precizează sursa din care se pot suplimenta
creditele bugetare.

28. Anexa
nr.3/45
Centrul
Naţional
al
Cinematografiei
Comisia pentru cultură consideră nejustificată
propunerea de reducere a sumei de 810.902 mii lei
şi propune a se reveni asupra acestei reduceri.

Nu se indică sursa de finanţare.

29. Comisiile de învăţământ, ştiinţă şi sport propun
ca în textul legii să se introducă o prevedere prin

Propunerea nu a fost reţinută, deoarece contravine
Legii nr.72/1996 privind finanţele publice.

Nu se precizează sursa din care se pot suplimenta
creditele bugetare.
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Text iniţial

Amendamente propuse

Motivarea

care Ministerul Cercetării şi Tehnologiei să fie
autorizat să păstreze sumele necheltuite la finele
anului 1997 în contul “sume de mandat şi sume în
depozit” pentru a fi utilizate în anul 1998.
Întrucât redistribuirea s-a făcut în limita aceleiaşi
cifre totale propunerea s-a rezolvat.

30. Biroul permanent al Senatului a hotărât să se
redistribuie suma de 2,9 miliarde lei de la cheltuieli
curente la cheltuieli de capital.
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