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In urma examinării proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1998, a  
amendamentele depuse de Comisiile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului şi a 
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ANEXA 1 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998 

 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1. Art.1(2) Bugetul de stat pe anul 
1998 se stabileşte la venituri în sumă de 
75.044,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 87.902,7 miliarde lei, cu un 
deficit de 12.858,4 miliarde lei. 

Domnul deputat Videanu Adriean 
propune majorarea veniturilor din 
concesiuni (în baza prevederilor Legii 
minelor nr.61/1998) cu suma de 23,0 
miliarde lei şi suplimentarea transferurilor 
de la bugetul de stat la bugetele locale 
pentru investiţii la judeţul Teleorman. 

Finalizarea lucrărilor de racordare 
la gaze a oraşelor Videle, Roşiorii de 
Vede şi Turnu Măgurele. 

2. Art.1(2) Bugetul de stat pe anul 
1998 se stabileşte la venituri în sumă de 
75.044,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în 
sumă de 87.902,7 miliarde lei, cu un 
deficit de 12.858,4 miliarde lei. 

Se propune suplimentarea cheltuielilor 
bugetului de stat şi a deficitului cu suma de 
168,0 miliarde lei pentru preluare la 
rezervele de stat a stocului de apă grea 
produs în anul 1998 de către S.C. ROMAG-
DROBETA - S.A. 

Autori: 157 parlamentari. 

Asigurarea resurselor de finanţare 
pentru constituirea stocului de apă 
grea. 

3. Art.2(1) Veniturile bugetului de 
stat se constituie din venituri curente în 
sumă de 67.126,2 miliarde lei, venituri 
din capital în sumă de 6.576,0 miliarde 
lei şi încasări din rambursarea 
împrumuturilor acordate în sumă de 
1.342,1 miliarde lei. 

Se propune majorarea veniturilor 
curente cu 23,0 miliarde lei. 

Autor: domnul deputat Videanu 
Adriean. 

Vezi nr.crt.1. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

4. Art.2(5) Veniturile nefiscale se 
stabilesc în sumă de 2.451,7 miliarde lei 
şi provin, în principal, din: vărsăminte 
din profitul net al regiilor autonome în 
sumă de 336,0 miliarde lei, vărsăminte 
de la instituţiile publice în sumă de 
434,7 miliarde lei şi diverse venituri în 
sumă de 1.668,2 miliarde lei. 

Se propune majorarea veniturilor 
nefiscale şi a diverselor venituri cu suma de 
23,0 miliarde lei. 

Vezi nr.crt.1. 

5. Art.3, alin.(2) nou Se propune introducerea unui alineat 
nou cu următorul text: 

„(2) În cazul agenţilor economici cu 
capital majoritar de stat, aflaţi în 
procedură de lichidare ca urmare a 
restructurării, nu se mai calculează, după 
data adoptării hotărârii de lichidare, 
majorări de întârziere sau penalităţi, 
pentru sumele datorate bugetului de stat, 
bugetului asigurărilor sociale de stat, 
bugetelor locale şi bugetelor fondurilor 
speciale până la acea dată.“ 

 
 
În cadrul măsurilor de reformă 

scutirea prin lege de plata majorărilor 
de întârziere şi a penalităţilor creează 
cadrul pentru restructurare, atât printr-o 
posibilă privatizare, cât şi pentru o 
eventuală posibilitate de relansare a 
unora din componentele societăţii 
lichidate. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

6. Art.3, alin.(3) nou Se propune introducerea unui alineat 
(3) nou cu următorul conţinut: 

„(3) La jocurile de noroc de tip 
Bingo şi Keno în săli de joc premiile 
reprezintă 65% din totalul încasărilor pe 
fiecare joc.“ 

 
 
Pentru alinierea regimului de 

acordare a premiilor cu procentul de 
câştiguri de la celelalte jocuri de noroc 
şi corelat, atât cu sistemul LOTO-
PRONOSPORT, cât şi cu impozitarea 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.82/1997. 

7. Art.3(2) Prevederile actelor 
normative prin care s-au instituit 
impozite, taxe şi alte venituri ale 
bugetului de stat, bugetelor locale şi 
bugetelor fondurilor speciale a căror 
aplicabilitate a încetat, se aplică numai 
în cazul controlului fiscal pentru 
stabilirea, urmărirea şi încasarea 
debitelor pe anii precedenţi, în limita 
perioadei de prescripţie. 

Devine art.3, alin.(4). Pentru renumerotare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

8. Art.4, alin.(1) nou Se propune introducerea unui alineat 
nou cu următorul text: 

„(1) Pentru anul 1998, regiile 
autonome de interes local care se vor 
transforma în societăţi comerciale, 
conform Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.30/1997, vor plăti la 
bugetele locale impozit pe profit şi 
vărsăminte din profitul net aferent 
perioadei cât au funcţionat ca regii 
autonome şi impozit pe profit aferent 
perioadei cât funcţionează ca societăţi 
comerciale de interes local.“ 

 
 
Potrivit prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.30/1997 regiile 
autonome de interes local se 
transformă în societăţi comerciale. 

Având în vedere că impozitul pe 
profit şi vărsămintele din profitul net 
au fost luate în calcul la stabilirea 
veniturilor bugetelor locale, urmează 
ca şi impozitul pe profit al societăţilor 
comerciale transformate din regiile 
locale să se facă venit la bugetul local. 

9. Art.4. - Încasarea impozitelor, 
taxelor, contribuţiilor şi celorlalte 
venituri ale bugetului de stat, ale 
bugetelor locale şi ale bugetelor 
fondurilor speciale pe anul 1998 se 
efectuează în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, precum şi 
potrivit dispoziţiilor prezentei legi. 

Devine alin.(2) al art.4. Pentru renumerotare. 

10. Art.5. - (1) În structură economică, 
cheltuielile bugetului de stat pe anul 
1998, se prezintă astfel: 

În structură economică cheltuielile 
bugetului de stat pe anul 1998 se prezintă 
astfel: 

Ca urmare a suplimentării 
prezentate la nr.crt.1, 2 şi 21. 

    
- miliarde lei - - miliarde lei -  

 CHELTUIELI-TOTAL 87.902,7 CHELTUIELI-TOTAL 88.093,7  
 din care: din care:  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 1. Cheltuieli curente 77.707,1 1. Cheltuieli curente 77.727,1  
 din acestea: din acestea:  
 a) cheltuieli de personal 16.730,7 a) cheltuieli de personal 16.730,7  

din care: din care:  
- sume rezervate pentru 

corecţia 
  salariilor în sectorul 

bugetar 

286,0 - sume rezervate pentru 
corecţia 

  salariilor în sectorul 
bugetar 

286,0  

 b) cheltuieli materiale şi 
servicii 

9.592,3 b) cheltuieli materiale şi 
servicii 

9.592,3  

 c) subvenţii 2.979,2 c) subvenţii 2.979,2  
 d) prime 183,0 d) prime 183,0  
 e) transferuri 24.364,0 e) transferuri 24.387,0  
 f)  dobânzi aferente 

datoriei publice şi alte 
cheltuieli 

20.177,7
f)  dobânzi aferente datoriei 

publice şi alte cheltuieli 20.177,7
 

 g)  sume prevăzute în 
poziţii globale ca 
rezerve 

3.680,2
g)  sume prevăzute în poziţii 

globale ca rezerve 3.677,2
 

din care: din care:  
- fondul la dispoziţia 

Guvernului 
  constituit din 

vărsăminte din 
  privatizare 

3.500,0

- fondul la dispoziţia 
Guvernului 

  constituit din vărsăminte 
din 

  privatizare 

3.500,0

 

 2. Cheltuieli de capital 4.646,5 2. Cheltuieli de capital 4.817,5  
 3. Împrumuturi acordate 2.494,8 3. Împrumuturi acordate 2.494,8  
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

 4.  Rambursări de credite, 
plăţi de dobânzi  şi 
comisioane la credite 

3.054,3
4.  Rambursări de credite, plăţi 

de dobânzi  şi comisioane la 
credite 

3.054,3
 

     din acestea:     din acestea:  
 a) rambursări de credite 

externe 
2.141,8 a) rambursări de credite 

externe 
2.141,8  

 b)  plăţi de dobânzi şi 
comisioane la credite 
externe 

868,5
b)  plăţi de dobânzi şi 

comisioane la credite 
externe 

868,5
 

 c) rambursări de credite 
interne 

30,1 c) rambursări de credite 
interne 

30,1  

 d)  plăţi de dobânzi şi 
comisioane la credite 
interne 

13,9
d)  plăţi de dobânzi şi 

comisioane la credite 
interne 

13,9
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

11. Art.5(4) În vederea încadrării în 
cheltuielile de personal aprobate în anul 
1998, ordonatorii principali de credite 
vor lua măsuri ca, începând cu data de 1 
mai 1998, numărul de posturi ocupate să 
nu depăşească numărul maxim de 
posturi prevăzut în anexa nr.3. În limita 
numărului maxim de posturi prevăzut în 
această anexă, vor fi avizate şi aprobate 
ştatele de funcţii ale ordonatorilor de 
credite bugetare. Prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr.32/1998 privind 
organizarea cabinetului demnitarului din 
administraţia publică centrală nu se 
aplică în anul 1998. 

Se propune completarea textului astfel: 
„(4) În vederea încadrării în cheltuielile 

de personal aprobate în anul 1998, 
ordonatorii principali de credite vor lua 
măsuri ca, începând cu data de 1 iunie 1998, 
numărul de posturi ocupate să nu 
depăşească numărul maxim de posturi 
prevăzut în anexa nr.3. Această prevedere 
nu se aplică pentru personalul din 
învăţământ. În limita numărului maxim de 
posturi prevăzut în această anexă, vor fi 
avizate şi aprobate ştatele de funcţii ale 
ordonatorilor de credite bugetare. 
Prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.32/1998 privind organizarea cabinetului 
demnitarului din administraţia publică 
centrală nu se aplică în anul 1998.“ 

Autori: Comisia pentru învăţământ, 
ştiinţă, tineret şi sport a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ şi 
cercetare ştiinţifică a Senatului şi Grupul 
parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor 

 
Prevederile nou introduse vizează 

exceptarea personalului din învăţământ 
şi modificarea termenului de aplicare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

12. Art.5(5) Economiile la cheltuielile 
cu salariile, rezultate ca urmare a 
neocupării posturilor prevăzute în anexa 
nr.3 şi a modificării structurii de 
personal, pot fi utilizate pentru 
acordarea de premii în cursul anului 
1998, fără a mai fi aplicabile, în acest 
an, prevederile art.29, alin.(2) din Legea 
nr.40/1991 cu privire la salarizarea 
Preşedintelui şi Guvernului României, 
precum şi a personalului Preşedinţiei, 
Guvernului şi a celorlalte organe ale 
puterii executive, republicată şi ale 
art.25, alin.(2) din Hotărârea Guvernului 
nr.281/1993 cu privire la salarizarea 
personalului din unităţile bugetare. 

Se propune completarea textului astfel: 
„(5) Economiile la cheltuielile cu 

salariile, rezultate ca urmare a neocupării 
posturilor prevăzute în anexa nr.3 şi a 
modificării structurii de personal, pot fi 
utilizate pentru acordarea de premii în 
cursul anului 1998, fără a mai fi aplicabile, 
în acest an, prevederile art.29, alin.(2) din 
Legea nr.40/1991 cu privire la salarizarea 
Preşedintelui şi Guvernului României, 
precum şi a personalului Preşedinţiei, 
Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii 
executive, republicată, ale art.25, alin.(2) 
din Hotărârea Guvernului nr.281/1993 cu 
privire la salarizarea personalului din 
unităţile bugetare şi ale art.21, alin.(1) din 
Hotărârea Guvernului nr.282/1993.“ 

Autori: Comisiile pentru apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului. 

 
Pentru aplicarea prevederilor 

respective şi pentru personalul din 
sectorul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

13. Art.6(3) Cheltuielile pentru 
Camera Deputaţilor sunt în sumă de 
272,3 miliarde lei. Veniturile 
extrabugetare realizate de Camera 
Deputaţilor vor fi reţinute integral de 
către aceasta pentru acoperirea unor 
cheltuieli curente şi de capital aferente 
acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. 
Administrarea, contabilizarea şi 
raportarea veniturilor şi cheltuielilor 
respective se vor realiza în regim 
extrabugetar, iar disponibilităţile de la 
finele anului se vor reporta în anul 
următor pentru a fi cheltuite cu aceleaşi 
destinaţii. 

Se propune completarea textului cu 
următoarea propoziţie: 

„(3) Cheltuielile pentru Camera 
Deputaţilor sunt în sumă de 272,3 miliarde 
lei. Veniturile extrabugetare realizate de 
Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral 
de către aceasta pentru acoperirea unor 
cheltuieli curente şi de capital aferente 
acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. 
Administrarea, contabilizarea şi raportarea 
veniturilor şi cheltuielilor respective se vor 
realiza în regim extrabugetar, iar 
disponibilităţile de la finele anului se vor 
reporta în anul următor pentru a fi cheltuite 
cu aceleaşi destinaţii. Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor poate aproba 
utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi 
pentru alte destinaţii, în condiţiile legii.“ 

Autori: Domnii chestori Constantin 
Avramescu, Acsinte Gaspar, Ioan Vida 
Simiti, Ioan Gavra. 

 
 
Ţine seama de specificul 

activităţii Camerei Deputaţilor. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

14. Art.6(8) În bugetele Ministerului 
Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie şi 
Ministerului Public se cuprind veniturile 
din taxele judiciare de timbru, taxele de 
timbru pentru activitatea notarială, 
precum şi impozitul pe onorariile 
avocaţilor şi ale notarilor publici, în 
cotele stabilite în conformitate cu 
prevederile art.25 şi 26 din Legea 
nr.146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr.11/1998. 

 
 

Domnul deputat Valeriu Stoica 
propune: 

- alin.(8) al art.6 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„(8) În bugetul Ministerului Justiţiei se 
cuprind veniturile din taxele judiciare de 
timbru, taxele de timbru pentru activitatea 
notarială, precum şi din impozitul pe 
onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici, 
în conformitate cu prevederile art.25 şi 26 
din Legea nr.146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, modificată şi 
completată prin Ordonanţa Guvernului 
nr.11/1998.“ 

 
 
 
Pentru corelare cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr.11/1997, 
modificată. 

15. Art.6(10) Ministerul Justiţiei, 
Curtea Supremă de Justiţie şi Ministerul 
Public vor defalca din bugetele 
prevăzute în anexa nr.3 şi vor aproba 
detalierea cheltuielilor care se vor 
efectua din veniturile menţionate la 
alin.(8), în conformitate cu prevederile 
art.25 şi art.26 din Legea nr.146/1997, 
în limita cărora vor solicita deschiderea 
creditelor bugetare, în funcţie de 
veniturile respective încasate. 

Domnul deputat Valeriu Stoica 
propune reformularea textului astfel: 

„(10) Ministerul Justiţiei va repartiza 
Curţii Supreme de Justiţie şi Ministerului 
Public, cu avizul Consiliului Superior al 
Magistraturii şi al Ministerului Finanţelor, o 
parte din veniturile încasate în conformitate 
cu prevederile art.25 şi art.26 din Legea 
nr.146/1997 privind taxele judiciare de 
timbru, modificată  şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr.11/1998, 
defalcarea cheltuielilor pe destinaţii urmând 
a se face de către fiecare din aceşti 
ordonatori principali de credite.“ 

 
 
Pentru corelare cu prevederile 

Ordonanţei Guvernului nr.11/1997, 
modificată. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

16. Art.6, alin.(12) nou Se introduce un nou alineat cu 
următorul conţinut: 

 
„(12) Sumele virate la Ministerul 

Justiţiei de către fiecare cameră de 
comerţ şi industrie, conform art.11(2) din 
Legea nr.26/1990 privind registrul 
comerţului, republicată, în cotă de 2% 
din taxele percepute pentru înregistrările 
care se efectuează în baza încheierilor 
judecătorilor delegaţi, se utilizează şi 
gestionează de către Ministerul Justiţiei, 
în regim extrabugetar, fiind cuprinse în 
Anexa nr.3/13 la bugetul Ministerului 
Justiţiei.“ 

Autor: domnul deputat Valeriu Stoica. 

 
 
 
Pentru stabilirea destinaţiilor 

sumelor încasate de Ministerul 
Justiţiei, potrivit Legii nr.26/1990, 
republicată. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

17. Art.6, alin.(171) nou Se propune introducerea unui alineat 
nou cu următorul text: 

„(171) Din sumele încasate de către 
personalul unităţilor Oficiului pentru 
Protecţia Consumatorilor, din amenzi 
aplicate conform legii, o cotă de 25% se 
va reţine de acesta ca venituri 
extrabugetare, ce vor fi utilizate în 
exclusivitate pentru acoperirea 
cheltuielilor materiale şi de capital 
specifice, în conformitate cu normele 
privind finanţele publice.“ 

Autor: domnul deputat Gheorghe Ana. 

Pentru asigurarea resurselor 
financiare necesare funcţionării în bune 
condiţii a oficiilor. 

18.  Se renumerotează în mod 
corespunzător alineatele (12)-(19). 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

19. Art.7(5) Din sumele în lei şi valută 
încasate de către personalul unităţilor de 
poliţie, pompieri şi jandarmi, din amenzi 
şi confiscări de sume şi bunuri, potrivit 
legii, după recuperarea tuturor 
cheltuielilor efectuate cu transportul, 
depozitarea, conservarea, expertizarea şi 
valorificarea bunurilor confiscate, o cotă 
de 25% se va reţine de către Ministerul 
de Interne, ca venituri extrabugetare 
pentru a fi folosite la finanţarea 
cheltuielilor materiale şi de capital, 
specifice dotărilor operative, în 
conformitate cu normele privind 
finanţele publice. 

Se înlocuieşte sintagma „sume“ cu 
„bani“, astfel: 

(5) Din sumele în lei şi valută încasate 
de către personalul unităţilor de poliţie, 
pompieri şi jandarmi, din amenzi şi 
confiscări de bani şi bunuri, potrivit legii, 
după recuperarea tuturor cheltuielilor 
efectuate cu transportul, depozitarea, 
conservarea, expertizarea şi valorificarea 
bunurilor confiscate, o cotă de 25% se va 
reţine de către Ministerul de Interne, ca 
venituri extrabugetare pentru a fi folosite la 
finanţarea cheltuielilor materiale şi de 
capital, specifice dotărilor operative, în 
conformitate cu normele privind finanţele 
publice. 

Autori: domnii deputaţi Florian Bercea 
şi Marin Stelian. 

 
 
Pentru o corectă redactare a 

textului. 

20. Art.7(6) Veniturile realizate din 
paza militară organizată, potrivit legii, 
de către Ministerul de Interne la agenţii 
economici, vor fi reţinute ca venituri 
extrabugetare de către acest minister şi 
vor fi utilizate pentru acoperirea 
cheltuielilor curente şi de capital 
aferente efectivelor de pază. 

Se reformulează textul: 
„(6) Veniturile realizate din paza 

militară organizată la agenţii economici 
potrivit legii, de către Ministerul de Interne, 
vor fi reţinute ca venituri extrabugetare de 
către acest minister şi vor fi utilizate pentru 
acoperirea cheltuielilor curente şi de capital 
aferente efectivelor de pază.“ 

Autor: domnul deputat Florian Bercea. 

 
Pentru acurateţea textului. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

21. Art.8. - Cheltuielile pentru 
acţiunile social-culturale, ce se 
finanţează de la bugetul de stat, se 
stabilesc în sumă de 23.828,7 miliarde 
lei, din care: 9.448,2 miliarde lei 
reprezintă cheltuieli de personal, 3.054,6 
miliarde lei cheltuieli materiale şi 
servicii, 635,7 miliarde lei alocaţii în 
completarea veniturilor proprii ale 
instituţiilor publice, 8.547,0 miliarde lei 
transferuri, 1.655,5 miliarde lei pentru 
cheltuieli de capital, 487,7 miliarde lei 
pentru rambursări de credite externe şi 
plăţi de dobânzi şi comisioane aferente 
acestora. 

Se majorează cheltuielile de capital cu 
suma de 3,0 miliarde lei. 

Autor: domnul senator Varujan 
Vosganian. 

Pentru urgentarea finalizării 
obiectivului de investiţii „Spitalul de 
urgenţă“ - Iaşi. 
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crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

22. Art.9(8) Veniturile proprii realizate 
de unităţile şi instituţiile de învăţământ, 
în conformitate cu prevederile Legii 
învăţământului nr.84/1995, cu 
modificările ulterioare, inclusiv 
disponibilităţile existente la finele anului 
1997, care rămân la dispoziţia unităţilor 
şi instituţiilor de învăţământ 
subordonate Ministerului Educaţiei 
Naţionale, precum şi cheltuielile totale 
ce se pot efectua din acestea la nivelul a 
1.790,3 miliarde lei, sunt prevăzute în 
anexă la bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 

Se completează textul, după cum 
urmează: 

„În cazul realizării unor venituri 
suplimentare faţă de cele prevăzute în 
anexă, Ministerul Educaţiei Naţionale 
poate aproba majorarea în mod 
corespunzător a cheltuielilor ce se pot 
efectua din acestea.“ 

Autori: domnii deputaţi Florin 
Georgescu şi Florian Bercea. 

 
Pentru ca Ministerul Educaţiei 

Naţionale să aibă posibilitatea 
aprobării efectuării cheltuielilor din 
aceste venituri. 

23. Art.10. - (1) Cheltuielile pentru 
sănătate finanţate de la bugetul de stat, 
sunt în sumă de 3.485,9 miliarde lei, din 
care: 870,9 miliarde lei reprezintă 
cheltuieli de personal, 754,1 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 1.096,8 
miliarde lei transferuri, 307,5 miliarde 
lei cheltuieli de capital şi 456,6 miliarde 
lei pentru rambursări de credite externe 
şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora. 

Se majorează cheltuielile pentru 
sănătate - „Cheltuieli de capital“ cu suma de 
3,0 miliarde lei. 

Autor: domnul senator Varujan 
Vosganian. 

Pentru urgentarea finalizării 
obiectivului de investiţii „Spitalul de 
urgenţă“ - Iaşi. 
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24. Art.11(17), lit.a) suma de 13,0 
miliarde lei 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, 
pentru unele acţiuni în străinătate, 
precum şi pentru finanţarea unor acţiuni 
realizate de organizaţii sau iniţiate de 
către Departamentul pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale, pe bază de 
programe; 

Se completează textul alineatului, în 
final, cu sintagma „şi proiecte“. 

Autor: domnul deputat Gheorghe 
Tokay. 

Pentru o corectă redactare. 
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Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

25. Art.13(4) În sumele prevăzute în 
bugetul Ministerului Lucrărilor Publice 
şi Amenajării Teritoriului la titlul 
„transferuri” sunt cuprinse şi sume 
pentru subvenţionarea dobânzii aferente 
creditelor acordate pentru locuinţe de 
către Casa de Economii şi 
Consemnaţiuni, pentru locuinţe sociale 
şi de necesitate potrivit prevederilor 
Legii locuinţei nr.114/1996, republicată, 
pentru organizarea şi funcţionarea 
cadastrului imobiliar conform Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, 
nr.7/1996, precum şi pentru cheltuielile 
pentru organizarea licitaţiilor, plata 
dobânzilor, comisioanelor şi spezelor 
bancare şi a taxei pe valoarea adăugată 
potrivit prevederilor Hotărârii 
Guvernului nr.869/1996, privind 
contractarea şi garantarea de către 
Guvern a unor credite externe pentru 
construirea de locuinţe sociale şi de 
necesitate şi Hotărârii Guvernului 
nr.687/1997 privind contractarea şi 
garantarea de către Guvern a unor 
credite pentru realizarea unor programe 
guvernamentale privind pietruirea 
drumurilor comunale, alimentarea cu 
apă a satelor, asigurarea cu locuinţe 
sociale, refacerea şi dezvoltarea 
infrastructurii în intravilanul localităţilor 

l

Se completează alineatul cu următorul 
text: 

„Lista nominală a lucrărilor privind 
alimentarea cu apă a satelor, pietruirea 
drumurilor comunale şi asigurarea cu 
locuinţe sociale, finanţate în condiţiile 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.687/1997, se va stabili în consiliile 
judeţene prin vot conform Legii privind 
administraţia publică locală, nr.69/1991, 
republicată.“ 

Autor: domnul deputat Iuliu Păcurariu. 

 
Pentru stabilirea obiectivelor 

respective de către consiliile judeţene. 
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crt. 
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Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

26. Art.15. - Cheltuielile din bugetul 
de stat pentru domeniul economic se 
stabilesc în sumă de 10.610,6 miliarde 
lei, din care: 618,3 miliarde lei cheltuieli 
de personal, 572,0 miliarde lei cheltuieli 
materiale şi servicii, 1.801,2 miliarde lei 
pentru subvenţii, 183,0 miliarde lei 
pentru prime, 5.226,2 miliarde lei pentru 
transferuri, 1.198,5 miliarde lei pentru 
cheltuieli de capital, 967,4 miliarde lei 
pentru rambursări de credite externe şi 
plăţi de dobânzi şi comisioane aferente 
acestora şi 44,0 miliarde lei pentru 
rambursări de credite interne şi plăţi de 
dobânzi şi comisioane aferente. 

Se majorează cheltuielile de capital cu 
suma de 168,0 miliarde lei. 

Autori: 157 parlamentari. 

Pentru asigurarea resurselor 
necesare finanţării stocului de apă grea. 

27. Art.17, alin.(5) nou Se propune introducerea unui alineat 
nou cu următorul conţinut: 

 
„(5) Direcţiile Sanitare Veterinare 

Judeţene şi a Municipiului Bucureşti, 
precum şi instituţiile centrale de profil, 
pot utiliza 15% din veniturile încasate, 
pentru cheltuielile materiale şi de capital 
şi, de asemenea, 10% din veniturile 
încasate pentru stimularea personalului.“ 

 
 
 
Pentru constituirea resurselor 

financiare necesare funcţionării 
Direcţiilor Sanitar Veterinare Judeţene. 
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Articolul 
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Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

28. Art.17, alin.(6) nou Se introduce un nou alineat (6) cu 
următorul text: 

„(6) În cheltuielile pentru 
agricultură şi silvicultură, aprobate 
pentru Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei se cuprind şi cheltuielile 
pentru întreţinerea armăsarilor de montă 
publică şi cheltuieli de capital pentru 
trecerea la turma de bază a cabalinelor 
necesare împrospătării efectivului matcă-
iepe mame, armăsari pepinieri, armăsari 
de montă publică“. 

Autor: domnul deputat Chiriac Mihai. 

 
 
Pentru precizarea finanţării din 

bugetul Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei a cheltuielilor pentru 
această destinaţie. 

29. Art.19. - (1) Cheltuielile pentru 
alte acţiuni economice sunt în sumă de 
647,8 miliarde lei, din care: 35,0 
miliarde lei cheltuieli de personal, 125,9 
miliarde lei cheltuieli materiale şi 
servicii, 452,3 miliarde lei transferuri, 
34,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 
0,4 miliarde lei plăţi de dobânzi şi 
comisioane la creditele externe. 

Se majorează cheltuielile pentru alte 
acţiuni economice - „Cheltuieli de capital“ 
cu suma de 168,0 miliarde lei. 

Ca urmare a suplimentării 
prezentate la nr.crt.2. 
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30. Art.22(2) În cheltuielile pentru 
datoria publică se cuprind şi dobânzile 
aferente împrumuturilor interne pe 
termen scurt pe bază de titluri de stat, 
certificate de trezorerie şi alte 
instrumente specifice, cele pentru 
finanţarea deficitului bugetului de stat 
din disponibilităţile contului general al 
trezoreriei statului, precum şi 
cheltuielile ocazionate de stabilirea 
riscului de ţară (rating) prin agenţiile 
specializate. 

Se completează textul, în final, cu 
sintagma „desemnate prin licitaţie 
publică“. 

Autor: domnul deputat Florin 
Georgescu. 

Conform actelor normative 
achiziţionarea de bunuri şi prestări de 
servicii se efectuează în acest mod. 

31. Art.23. - (1) În anul 1998, prin 
bugetul de stat se vor acorda 
împrumuturi în sumă de 2.494,8 
miliarde lei, din care: 153,9 miliarde lei 
pentru finalizarea unor obiective 
aprobate prin convenţii bilaterale şi 
acorduri interguvernamentale, 0,9 
miliarde lei pentru persoanele care 
beneficiază de statutul de refugiat şi sunt 
lipsite de mijloace de existenţă, 940,0 
miliarde lei pentru creditarea agriculturii 
şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 

Se propune înlocuirea sintagmei 
„…finalizarea unor obiective aprobate prin 
convenţii bilaterale şi acorduri 
interguvernamentale…“ cu sintagma 
„…finalizarea obiectivului Krivoi-Rog-
Ucraina…“. 

Autori: domnul senator Vasiliu Dan şi 
doamna deputat Manolescu Oana. 

Pentru precizarea obiectivului 
respectiv. 
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32. Art.24, lit.a) Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului, în 
sumă de 135,3 miliarde lei, care se 
foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni 
şi sarcini intervenite în cursul anului în 
bugetul de stat şi bugetele locale, cu 
menţinerea echilibrului bugetar. 
Alocarea de sume din fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului pentru 
bugetele locale se face prin majorarea 
sumelor defalcate din impozitul pe 
salarii sau a transferurilor de la bugetul 
de stat către bugetele locale, după caz; 

Se diminuează fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului cu suma 
de 3,0 miliarde lei. 

Autor: domnul senator Varujan 
Vosganian. 

Pentru majorarea cheltuielilor de 
capital la acţiunea „Sănătate“. 

33. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde 
lei pentru susţinerea programelor de 
restructurare şi reformă care vor fi 
aprobate de către Guvern. Sumele se vor 
aloca pentru sectoarele industrie 2.800,0 
miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-
Import - EXIMBANK - S.A. 200,0 
miliarde lei. 

Se completează textul astfel: 
„lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului 

constituit din vărsăminte din privatizare, în 
sumă de 3.500,0 miliarde lei pentru 
susţinerea programelor de restructurare şi 
reformă care vor fi aprobate de către 
Guvern. Sumele se vor aloca pentru 
sectoarele industrie 2.800,0 miliarde lei şi 
agricultură 500,0 miliarde lei, pe bază de 
programe şi proiecte, precum şi 
recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Autori: domnul senator Marin Stelian 
şi Grupul parlamentar P.D.S.R. 

 
Pentru o mai clară precizare. 
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34. Art.25. - Într-o poziţie globală în 
anexa nr.3/60 - Ministerul Finanţelor - 
Acţiuni generale -, este cuprinsă suma 
de 286,0 miliarde lei care urmează a se 
repartiza ulterior prin hotărâre a 
Guvernului, pe ordonatori principali de 
credite bugetare, potrivit dispoziţiilor 
legale ce se vor adopta în domeniul 
salarizării personalului din instituţiile 
publice finanţate de la bugetul de stat. 
Ministerul Finanţelor este autorizat să 
introducă modificările corespunzătoare 
în structura cheltuielilor bugetului de 
stat şi în bugetele ordonatorilor 
principali de credite. 

Se propune reformularea, astfel: 
„Art.25. - Suma de 286,0 miliarde lei 

cuprinsă într-o poziţie globală în Anexa 
nr.3/60 - Ministerul Finanţelor - Acţiuni 
generale, urmează a se repartiza ulterior 
prin hotărâre a Guvernului, pe ordonatori 
principali de credite bugetare, potrivit 
dispoziţiilor legale ce se vor adopta în 
domeniul salarizării personalului din 
instituţiile publice finanţate de la bugetul de 
stat. Ministerul Finanţelor este autorizat să 
introducă modificările corespunzătoare în 
structura cheltuielilor bugetului de stat şi în 
bugetele ordonatorilor principali de credite.“

Autor: domnul deputat Florian Bercea. 

 
Pentru acurateţea textului. 

35. Art.34(3) 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 şi asistenţă 
socială, prin majorarea prevederilor 
veniturilor şi cheltuielilor bugetului 
local. 

Se reformulează textul după cum 
urmează: 

„(3) 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, cu 
prioritate, a unor cheltuieli pentru 
învăţământ şi asistenţă socială, precum şi a 
altor acţiuni prevăzute în buget, prin 
majorarea prevederilor veniturilor şi 
cheltuielilor bugetului local.“ 

 
Pentru suplimentarea prevederilor 

şi pentru alte acţiuni finanţate din 
bugetele locale. 
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36. Art.35(3) Persoanele juridice care 
realizează venituri din vânzările de 
produse din tutun, ţigări şi băuturi 
alcoolice contribuie, potrivit Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1992 privind 
finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată 
prin Legea nr.114/1992, la fondul 
special pentru sănătate cu o cotă de 1 
din sumele realizate din vânzarea 
produselor respective, după deducerea 
accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată 
datorate bugetului de stat. 
 

Se înlocuieşte sintagma „persoanele 
juridice“ cu „agenţii economici“. 

Autor: domnul deputat Murariu T. 

Pentru acurateţea textului. 

 
37. 

 
Art.40(2) Pentru anul 1998, fondul 

special al drumurilor publice se va 
utiliza şi pentru plata ratelor scadente la 
împrumuturile externe şi/sau interne şi a 
costurilor aferente acestor împrumuturi, 
inclusiv pentru autostrăzi. 

 
Se elimină textul alineatului. 
Autori: Grupul parlamentar P.D.S.R. 

 
Pentru corelare cu prevederile din 

Anexa nr.17. 
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38. Art.44. - (1) Regiile autonome, 
societăţile comerciale, societăţile şi 
companiile naţionale şi institutele 
naţionale de cercetare-dezvoltare pot 
efectua, anual, în limita unei cote de 
până la 1,5  aplicată asupra fondului de 
salarii realizat anual, cheltuieli care sunt 
deductibile la calculul profitului 
impozabil, pentru funcţionarea 
corespunzătoare a unor activităţi sau 
unităţi aflate în administrarea acestora 
potrivit legii şi anume: grădiniţe, creşe, 
dispensare, cabinete medicale, servicii 
de sănătate acordate în cazul bolilor 
profesionale şi accidentelor de muncă 
până la internarea într-o unitate sanitară, 
muzee, cantine, baze sportive, cluburi, 
cămine de nefamilişti, precum şi pentru 
şcolile pe care le au sub patronaj. 

Se propune modificarea cotei de la 
1,5% la 2,5%. 

Autori: domnul deputat Gheorghe Ana 
şi Grupul parlamentar P.D.S.R., domnul 
deputat Petre Partal, Grupul parlamentar 
P.D. 

Pentru crearea unor resurse 
suplimentare în vederea finanţării 
acţiunilor prevăzute în acest alineat. 
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39. Art.46(3) La agenţii economici 
prevăzuţi la alin.(1) care în cursul anului 
1998 sunt supuşi reorganizării sau la 
care, prin aplicarea măsurilor din 
programele de restructurare intervin 
modificări ale numărului de personal 
faţă de cel realizat în trimestrul IV 1997, 
fondul de salarii pe anul 1998 se va 
determina pe baza numărului de 
personal stabilit în aceste condiţii. 

Se reformulează textul alineatului, 
după cum urmează: 

„(3) La agenţii economici prevăzuţi la 
alin.(1), care în cursul anului 1998 sunt 
supuşi reorganizării sau la care, prin 
aplicarea măsurilor din programele de 
restructurare intervin modificări ale 
numărului de personal faţă de cel realizat în 
trimestrul IV 1997, fondul de salarii pe anul 
1998 se va determina pe baza fondului de 
salarii consumat în trimestrul IV 1997, 
recalculat în funcţie de numărul mediu de 
personal rezultat în urma aplicării 
măsurilor de reorganizare sau 
restructurare aprobate potrivit legii, 
corectat cu creşterea productivităţii 
muncii.“ 

 
 
Pentru corelarea fondului de 

salarii cu indicii de creştere a 
productivităţii muncii. 
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40. Art.53. - (1) Cheltuielile privind 
despăgubirile, inclusiv cele provenite 
din aplicarea impozitelor, taxelor şi 
celorlalte venituri ale bugetului de stat, 
precum şi alte daune stabilite ca fiind 
datorate de Ministerul Finanţelor în 
nume propriu sau în reprezentarea 
interesului statului, pe baza hotărârilor 
definitive ale instanţelor judecătoreşti se 
acoperă de către Ministerul Finanţelor, 
pe bază de documente legale, din sumele 
prevăzute cu această destinaţie în 
bugetul de stat pe anul 1998. 

Se reformulează textul astfel: 
„(1) Cheltuielile privind despăgubirile, 

inclusiv cele provenite din aplicarea 
impozitelor, taxelor şi celorlalte venituri ale 
bugetului de stat, alte daune stabilite ca 
fiind datorate de Ministerul Finanţelor în 
nume propriu sau în reprezentarea 
interesului statului, pe baza hotărârilor 
definitive ale instanţelor judecătoreşti, 
precum şi obligaţiile băneşti ale statului 
român, născute din aplicarea Convenţiei 
Europene a Drepturilor Omului şi 
constatate prin acorduri de soluţionare 
amiabilă, decizii ale Comitetului 
Miniştrilor al Consiliului Europei şi 
hotărâri ale Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, se acoperă de către 
Ministerul Finanţelor, pe bază de documente 
legale, din sumele prevăzute cu această 
destinaţie în bugetul de stat pe anul 1998.“ 

Autor: domnul deputat Valeriu Stoica, 
Grupul parlamentar P.N.L. 

 
Pentru precizarea modului de 

achitarea a obligaţiilor băneşti ale 
statului român. 
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41. Art.54. - Vărsămintele din 
impozite şi taxe şi alte venituri cuvenite 
bugetului de stat, bugetului asigurărilor 
sociale de stat, bugetelor locale şi 
bugetelor fondurilor speciale se 
efectuează la scadenţă de către plătitori 
fără plata comisionului la băncile 
comerciale la care au conturile deschise. 

Se propune eliminarea articolului. 
Autor: domnul senator Marin Stelian. 

Comisioanele respective se 
suportă de către plătitorii de impozite 
şi taxe, deci nu sunt afectate veniturile 
bugetelor respective. 
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42. Art.591 nou Se introduce un articol nou, cu 
următorul text: 

„Art.591(1) Majorările de întârziere 
calculate şi datorate pentru neachitarea 
la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de 
stat, scadente după intrarea în vigoare a 
prezentei legi, constând în impozite, taxe, 
contribuţii şi alte venituri bugetare, 
precum şi penalităţile datorate pentru 
nevărsarea în termen a sumelor calculate 
şi reţinute la sursă, potrivit legii, de către 
societăţile comerciale, regiile autonome şi 
societăţile naţionale, se vor suporta de 
către acestea, inclusiv prin atragerea 
răspunderii materiale şi patrimoniale şi a 
membrilor organelor de conducere 
respective. 

(2) Constatarea şi aplicarea 
prevederilor alin.(1) se face de către 
organele de specialitate ale Ministerului 
Finanţelor. 

(3) În aplicarea prezentului articol, 
Ministerul Finanţelor va emite norme.“ 

 
Pentru a întări disciplina 

financiară şi de plăţi a contribuabililor 
persoane juridice se propune lărgirea 
sferei celor răspunzători de neplata la 
termen a veniturilor bugetului de stat. 

43. - anexa nr.1 
  Sinteza bugetului de stat pe anul 

1998 

Se majorează veniturile cu 23,0 
miliarde lei, cheltuielile cu 191,0 miliarde 
lei şi deficitul cu 168,0 miliarde lei. 

Ca o consecinţă a 
amendamentelor admise din textul 
legii. 
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44. - anexa nr.2 
  Sinteza bugetului de stat pe anul 

1998 
         - detalierea pe articole de 

cheltuieli  

Se majorează cheltuielile cu 191,0 
miliarde lei şi deficitul cu 168,0 miliarde lei.

Ca o consecinţă a 
amendamentelor admise din textul 
legii. 

45. - anexa nr.3/04 
  Curtea Supremă de Justiţie 

Se elimină partea de venituri şi se 
preiau în bugetul Ministerului Justiţiei. 

Ca urmare a amendamentului de 
la nr.crt.14. 

46. - anexa nr.3/08 
  Secretariatul General al 

Guvernului  

Se propune un asterisc la suma de la 
titlul 40, alineatul 20 de la cap.„Cultură, 
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă 
şi de tineret“, cu urătorul conţinut: 

*) Include şi 0,7 miliarde lei, sprijin 
pentru cotidienele de limbă română 
existente în judeţele Harghita şi 
Covasna.“ 

Pentru sprijinirea financiară a 
acestor ziare. 

47. - anexa nr.3/13 
  Ministerul Justiţiei 

- se majorează veniturile; 
 
- se suplimentează alocaţiile bugetare 

la obiectivul de investiţii „Penitenciarul 
Arad“ cu 11,0 miliarde lei, prin redistribuire 
de la Penitenciarul Bucureşti 4,0 miliarde lei 
şi Penitenciarul Giurgiu 7,0 miliarde lei. 

Autor: domnul deputat Florian Bercea. 

Ca o consecinţă a 
amendamentelor admise din textul 
legii. 

Pentru urgentarea finalizării 
obiectivului de la Arad. 

48. - anexa nr.3/14 
  Ministerul Public 

Se elimină partea de venituri şi se 
preiau în bugetul Ministerului Justiţiei. 

Ca urmare a amendamentului de 
la nr.crt.14. 
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49. - anexa nr.3/15 
  Ministerul Educaţiei Naţionale 

Se propune un asterisc la numărul de 
personal, la cap.„Învăţământ“, cu următorul 
text: 

„*) La care se adaugă posturile 
ocupate prin cumul de funcţii şi plată cu 
ora, precum şi posturile aferente 
structurilor apărute la începutul anului 
şcolar/universitar 1998/1999 cu 
încadrarea în cheltuielile de personal 
aprobate.“ 

 

50. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Se introduce obiectivul de investiţii 
„Spitalul materno-infantil Focşani“, judeţul 
Vrancea în lista de investiţii cu 50,0 
milioane lei total investiţii, din care 50,0 
milioane lei C+M, prin redistribuire de la 
„Spitalul boli contagioase Focşni, judeţul 
Vrancea“. 

Autor: domnul deputat Radu Mânea, 
Grupul parlamentar P.N.Ţ.-civic ecologist. 

Pentru continuarea lucrărilor la 
obiectivul respectiv. 

51. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Se suplimentează cu 3,0 miliarde lei 
fondurile pentru obiectivul de investiţii 
„Spitalul clinic de urgenţă cu 300 paturi - 
Iaşi“ şi în mod corespunzător bugetul 
Ministerului Sănătăţii. 

Pentru urgentarea executării 
lucrărilor la obiectivul respectiv. 

52. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Se modifică repartizarea pe subcapitole 
de cheltuieli ale acestui ordonator, în cadrul 
capitolului bugetar „Sănătate“. 

Se are în vedere o mai bună 
aşezare a sumelor pe subcapitole. 
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53. - anexa nr.3/20 
  Ministerul Agriculturii şi 

Alimentaţiei 

La obiectivul de investiţii „Sediul 
D.G.A.A. şi O.C.O.T. Alba, judeţul Alba“ se 
reduc cheltuielile de C+M de la 540,0 
milioane lei la 10,0 milioane lei şi 
modificarea corespunzătoare a totalurilor 
din lista de investiţii la C+M. 
 

Pentru asigurarea sumelor 
necesare proiectării obiectivului de 
investiţii. 

54. - anexa nr.3/23 
  Ministerul Transporturilor 

Se propune introducerea a două 
asteriscuri la cap.„Transport feroviar“ care 
să aibă următorul text în subsolul paginii: 

„**) Sursa va fi utilizată pentru 
achiziţionarea de vagoane noi pentru 
călători.“ 

Pentru precizarea destinaţiei 
fondurilor. 

55. - Anexa nr.3/33 
  Administraţia Naţională a 

Rezervelor 
  de Stat. 

Se suplimentează cheltuielile pentru 
„Alte acţiuni economice“ - cheltuieli de 
capital, cu 168,0 miliarde lei. 

Pentru asigurarea surselor 
necesare finanţării stocului de apă grea. 

56. - Anexa nr.3/34 
  Oficiul de Stat pentru Probleme 

Speciale 

Se propune completarea titulaturii 
acestuia astfel: „Oficiul Central de Stat 
pentru Probleme Speciale“. 
 

În vederea respectării titulaturii 
prevăzute în hotărârea de Guvern. 

57. - anexa nr.3/54 
  Societatea Română de Televiziune

Se propune introducerea unui asterisc 
la poziţia C „Alte cheltuieli de investiţii“, cu 
următorul text: 

„*) din care 3,0 miliarde lei pentru 
amenajarea şi dotarea studioului 
teritorial TVR Oltenia“. 

Precizarea este necesară pentru ca 
suma de 3,0 miliarde lei să fie destinată 
pentru acest obiectiv. 
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58. - anexa nr.3/60 
  Ministerul Finanţelor  

Se majorează transferurile de la 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
investiţii cu 23,0 miliarde lei şi se 
diminuează Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului cu 3,0 miliarde lei. 

Pentru urgentarea finalizării unor 
obiective de investiţii. 

59. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat 

către 
   bugetele locale pe judeţe şi 

municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  

Se propune majorarea transferurilor 
pentru investiţii la judeţul Teleorman cu 
suma de 23,0 miliarde lei şi în mod 
corespunzător totalurile. 

Autor: domnul deputat Videanu 
Adriean, Grupul parlamentar P.D. 

Pentru finalizarea unor obiective 
de investiţii în judeţ. 

60. - anexa nr.12 
  Bugetul fondului special pentru 

sănătate 

Se propune redistribuire între 
subcapitole a creditelor bugetare. 

Se are în vedere o mai bună 
aşezare a sumelor pe subcapitole. 

61. - anexa nr.12(a) - Ministerul 
Sănătăţii   

  Bugetul fondului special pentru 
sănătate 

Se propune redistribuire între 
subcapitole a creditelor bugetare. 

Se are în vedere o mai bună 
aşezare a sumelor pe subcapitole. 
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62. - anexa nr.13 
  Bugetul fondului special pentru 

asigurările 
  sociale de sănătate 

Se introduce o Notă în subsolul paginii 
cu următorul cuprins: 

 
„Notă: În cheltuielile totale sunt 

incluse şi sumele de 450,0 miliarde lei 
reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale efectuate în unităţile sanitare 
din sistemul de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională; 103,5 miliarde lei 
reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale efectuate în unităţile sanitare 
din subordinea Ministerului 
Transporturilor şi 3,5 miliarde lei 
reprezentând contravaloarea serviciilor 
medicale efectuate de Institutul Naţional 
de Expertiză Medicală şi Recuperare a 
Capacităţii de Muncă, din subordinea 
Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale“. 

Autor: domnul deputat Baranyi 
Francisc 

Pentru precizarea sumelor 
aferente ministerelor respective. 

63. - anexa nr.13 
  Bugetul fondului special pentru 

asigurările 
  sociale de sănătate 

Se propune redistribuirea fondurilor pe 
articole şi subcapitole. 

Pentru o mai bună repartizare a 
sumelor. 
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ANEXA 2 
 
 
 
 

AMENDAMENTE RESPINSE 
la proiectul Legii bugetului pe anul 1998 

 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

1.  Art.1(2) Bugetul de stat pe anul 1998 se 
stabileşte la venituri în sumă de 75.044,3 
miliarde lei, iar la cheltuieli în sumă de 
87.902,7 miliarde lei, cu un deficit de 12.858,4 
miliarde lei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune modificarea articolului în sensul 
majorării veniturilor pe seama vărsămintelor din 
privatizare cu 1.000,0 miliarde lei şi suplimentarea 
corespunzătoare a cheltuielilor, astfel: 

„(2) Bugetul de stat pe anul 1998 se stabileşte 
la venituri în sumă de 76.044,3 miliarde lei, iar la 
cheltuieli în sumă de 88.902,7 miliarde lei, cu un 
deficit de 12.858,4 miliarde lei.“ 

În funcţie de derularea procesului de 
privatizare la eventuala rectificare a bugetului 
de stat pe anul 1998 veniturile bugetului de 
stat se vor rectifica cu noile estimări ale 
veniturilor din privatizare. 

2.  Art.2(1) Veniturile bugetului de stat se 
constituie din venituri curente în sumă de 
67.126,2 miliarde lei, venituri din capital în 
sumă de 6.576,0 miliarde lei şi încasări din 
rambursarea împrumuturilor acordate în sumă 
de 1.342,1 miliarde lei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune modificarea articolului în sensul 
majorării veniturilor din capital, astfel: 

„(1) Veniturile bugetului de stat se constituie 
din venituri curente în sumă de 67.126,2 miliarde 
lei, venituri din capital în sumă de 7.576,0 miliarde 
lei şi încasări din rambursarea împrumuturilor 
acordate în sumă de 1.342,1 miliarde lei.“ 

Vezi motivaţia de la nr.crt.1. 



 35 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

3.  Art.2(3) Impozitele directe se constituie, 
în principal, din impozitul pe profit în sumă de 
11.010,0 miliarde lei şi din impozitul pe salarii 
în sumă de 8.380,0 miliarde lei. 

Comisia economică a Senatului propune ca 
art.2(3) să fie reformulat astfel: 

„(3) Veniturile din impozitul pe profit în sumă 
de 11.010,0 miliarde lei să fie reduse cu impozitul 
pentru tot profitul reinvestit, iar sursa de acoperire a 
acestor venituri să fie impozitarea dobânzilor 
bancare cu un procent de 40% pentru a se încuraja 
munca şi investiţiile.“ 

Se respinge, deoarece procentul de 40% 
cu care se propune impozitarea dobânzilor 
bancare este mare, iar comisia a respins o 
astfel de propunere prin care cota pentru astfel 
de impozit era de 1%. 
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4.  Art.2(4) În cadrul impozitelor indirecte, 
taxa pe valoarea adăugată este în sumă de 
25.541,0 miliarde lei, accizele şi impozitul pe 
ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale în 
sumă de 12.841,0 miliarde lei, iar taxele vamale 
în sumă de 4.515,0 miliarde lei. 

Grupul parlamentar P.D.S.R. propune să se 
majoreze suma de 4.515 miliarde lei reprezentând 
veniturile la bugetul de stat din taxe vamale cu circa 
1.500 miliarde lei. 

Se respinge amendamentul pe seama 
următoarelor considerente: 

- scăderea ponderii veniturilor din taxe 
vamale în totalul veniturilor bugetului de stat 
de la 7,65% în 1997 la 6,02% în 1998 se 
datorează creşterii în mod diferit a fiecărui 
venit în funcţie de specificul acestuia şi a 
elementelor macroeconomice care le 
determină evoluţia; 

- veniturile din taxe vamale cresc în anul 
1998 faţă de 1997 cu 34,7% ca urmare a 
creşterii volumului de import cu 1,8% şi a 
cursului de schimb mediu cu 30,1% în timp ce 
totalul veniturilor bugetului de stat creşte cu 
71,2% - în special pe seama taxei pe valoarea 
adăugată care creşte cu 118,6% şi a accizelor 
care cresc cu 255,5%, aceste creşteri fiind 
influenţate de indicele preţurilor (165% media 
anului anterior) şi a modificărilor legislative. 

Menţionăm, că în condiţii comparabile 
volumul taxelor vamale proiectate pentru anul 
1998 prezintă o creştere cu 16,2%. 

Referitor la justificarea prezentată 
pentru amendamentul propus, facem 
menţiunea că ponderea taxelor vamale în 
totalul veniturilor bugetului de stat în anul 
1997, a fost de 7,65% şi nu de 11,8% cât se 
menţionează. 
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5.  Art.2(6) Veniturile din capital se 
constituie din valorificarea unor bunuri ale 
instituţiilor publice în sumă de 10,0 miliarde 
lei, valorificarea stocurilor de la rezervele 
materiale naţionale şi de mobilizare în sumă de 
5,0 miliarde lei, venituri din privatizare în sumă 
de 669,7 miliarde lei, precum şi vărsăminte din 
privatizare pentru constituirea fondului la 
dispoziţia Guvernului în sumă de 5.891,3 
miliarde lei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune modificarea articolului în sensul 
majorării fondurilor la dispoziţia Guvernului, astfel: 

„(6) Veniturile din capital se constituie din 
valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în 
sumă de 10,0 miliarde lei, valorificarea stocurilor de 
la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare în 
sumă de 5,0 miliarde lei, venituri din privatizare în 
sumă de 669,7 miliarde lei, precum şi vărsăminte 
din privatizare pentru constituirea fondului la 
dispoziţia Guvernului în sumă de 6.891,3 miliarde 
lei.“ 

Vezi motivaţia de la nr.crt.1. 

6.  Art.3, alin.(2) nou Domnul deputat George Şerban - Grupul 
parlamentar P.D.-U.S.D. propune la art.3 să se 
introducă un alineat nou numerotat cu nr.2, cu 
următorul conţinut: 

„(2) În cazul agenţilor economici cu capital 
majoritar de stat, aflaţi în procedură de lichidare ca 
urmare a restructurării, nu se mai calculează, după 
data adoptării hotărârii de lichidare, majorări sau 
penalităţi de întârziere, pentru sumele datorate 
bugetului de stat sau bugetelor locale până la acea 
dată“. 

Numărul iniţial 2 să fie renumerotat cu nr. de 
ordine 3. 

Textul amendamentului a fost 
reformulat şi se regăseşte la nr.crt.5 din anexa 
nr.1 la raport.  

7.  Art.3, alin.(3) nou Domnul deputat Alexandru Dumitru Radu 
propune introducerea unui nou alineat (3), cu 
următorul conţinut: 

„(3) Pentru jocurile de noroc de tip Bingo, 
cazinouri, automate atribuitoare de câştiguri, taxa pe 
anul 1998 creşte de cinci ori“. 

Textul amendamentului a fost 
reformulat şi se regăseşte la nr.crt.6 din anexa 
nr.1 la raport.  
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8.  Art.4., alin.(1) nou Grupul parlamentar P.D.S.R. propune 
introducerea unui alineat nou (1), cu următorul 
conţinut: 

„(1) În anul 1998, regiile autonome de interes 
local care se vor transforma în societăţi comerciale, 
conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.30/1997, vor plăti impozitul pe profit bugetului 
local, căruia îi vor vărsa o parte din profit ca regie 
autonomă.“ 

Textul amendamentului a fost 
reformulat şi se regăseşte la nr.crt.8 din anexa 
nr.1 la raport.  

9.  Art.5(4) În vederea încadrării în 
cheltuielile de personal aprobate în anul 1998, 
ordonatorii principali de credite vor lua măsuri 
ca, începând cu data de 1 mai 1998, numărul de 
posturi ocupate să nu depăşească numărul 
maxim de posturi prevăzut în anexa nr.3. În 
limita numărului maxim de posturi prevăzut în 
această anexă, vor fi avizate şi aprobate ştatele 
de funcţii ale ordonatorilor de credite bugetare. 
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.32/1998 
privind organizarea cabinetului demnitarului 
din administraţia publică centrală nu se aplică 
în anul 1998. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Dumitru Popescu 
propune eliminarea textului din finalul articolului 
care se referă la neaplicarea, în anul 1998, a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.32/1998. 

Nu se justifică amendamentul propus, 
referitor la eliminarea din art.5(4) a textului 
final, referitor la neaplicarea în anul 1998 a 
Ordonanţei Guvernului nr.32/1998 privind 
organizarea cabinetului demnitarului din 
administraţia publică centrală, întrucât 
ordonanţele Guvernului se aprobă, se 
completează, se modifică sau se resping prin 
lege. 

Prin proiectul de lege a bugetului de stat 
pe anul 1998 s-a prevăzut numai neaplicarea 
în anul 1998 a ordonanţei respective, urmând 
ca prin legea de aprobare sau de respingere 
Parlamentul să decidă asupra principialităţii şi 
oportunităţii acesteia. 
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10. Art.5(4) În vederea încadrării în 
cheltuielile de personal aprobate în anul 1998, 
ordonatorii principali de credite vor lua măsuri 
ca, începând cu data de 1 mai 1998, numărul de 
posturi ocupate să nu depăşească numărul 
maxim de posturi prevăzut în anexa nr.3. În 
limita numărului maxim de posturi prevăzut în 
această anexă, vor fi avizate şi aprobate ştatele 
de funcţii ale ordonatorilor de credite bugetare. 
Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.32/1998 
privind organizarea cabinetului demnitarului 
din administraţia publică centrală nu se aplică 
în anul 1998. 

Comisia pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat Alexandru Dumitru Radu, propun 
eliminarea ultimei fraze, textul devenind: 

„(4) În vederea încadrării în cheltuielile de 
personal aprobate în anul 1998, ordonatorii 
principali de credite vor lua măsuri ca, începând cu 
data de 1 mai 1998, numărul de posturi ocupate să 
nu depăşească numărul maxim de posturi prevăzut 
în anexa nr.3. În limita numărului maxim de posturi 
prevăzut în această anexă, vor fi avizate şi aprobate 
ştatele de funcţii ale ordonatorilor de credite 
bugetare.“ 
 

Vezi motivaţia de la nr.crt.9.  

11. Art.6(1) Cheltuielile pentru autorităţile 
publice se stabilesc în sumă de 3.295,3 miliarde 
lei, din care suma de 286,0 miliarde lei este 
cuprinsă într-o poziţie globală pentru corecţia 
salariilor în sectorul bugetar. 

Domnul deputat Nicolae Popa propune 
reducerea cheltuielilor bugetului Camerei 
Deputaţilor cu 22,0 miliarde lei, sumă ce urmează a 
fi folosită pentru susţinerea învăţământului din 
judeţele Covasna şi Harghita, pentru salarii şi prime 
ce se vor acorda cadrelor didactice (10,0 miliarde 
lei), precum şi 12,0 miliarde lei pentru întreţinerea 
şi repararea bisericilor din aceste zone. 

Prevederile art.61(1) din Constituţia 
României, „Resursele financiare ale 
Camerelor sunt prevăzute în bugetele aprobate 
de acestea“. 

De asemenea, în baza prevederilor 
art.6(2) din Legea nr.72/1996 privind finanţele 
publice, cele două Camere, cu consultarea 
Guvernului îşi aprobă bugetele proprii 
înaintea dezbaterii bugetului de stat şi le 
înaintează Guvernului în vederea includerii 
lor în bugetul de stat. În consecinţă 
modificarea bugetului Camerei Deputaţilor 
trebuie aprobată de aceasta. 
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12. Art.6(3) Cheltuielile pentru Camera 
Deputaţilor sunt în sumă de 272,3 miliarde lei. 
Veniturile extrabugetare realizate de Camera 
Deputaţilor vor fi reţinute integral de către 
aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli 
curente şi de capital aferente acţiunilor şi 
activităţilor extrabugetare. Administrarea, 
contabilizarea şi raportarea veniturilor şi 
cheltuielilor respective se vor realiza în regim 
extrabugetar, iar disponibilităţile de la finele 
anului se vor reporta în anul următor pentru a fi 
cheltuite cu aceleaşi destinaţii. 

Domnul deputat Popa Nicolae, independent, 
propune modificarea alin.(3) al art.6, astfel: 

“(3) Cheltuielile pentru Camera Deputaţilor 
sunt în sumă de 250,3 miliarde lei. Veniturile 
extrabugetare realizate de Camera Deputaţilor vor fi 
reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea 
unor cheltuieli curente şi de capital aferente 
acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. 
Administrarea, contabilizarea şi raportarea 
veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza 
în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la 
finele anului se vor reporta în anul următor pentru a 
fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii.“ 

Vezi motivaţia de la nr.crt.11.  

13. Art.6(12) Cheltuielile pentru Curtea de 
Conturi sunt în sumă de 104,3 miliarde lei, 
Curtea Constituţională 5,1 miliarde lei, 
Consiliul Legislativ 6,4 miliarde lei, Comisia 
Naţională a Valorilor Mobiliare 3,0 miliarde 
lei, Consiliul Concurenţei 5,4 miliarde lei şi 
Avocatul Poporului 6,6 miliarde lei. 

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
propune eliminarea din text a Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare şi introducerea unui nou alineat 
cu următorul conţinut: 

„Finanţarea cheltuielilor Comisiei Naţionale a 
Valorilor Mobiliare se va face integral din venituri 
extrabugetare. În acest scop se abrogă art.7, alin.3 
din Legea nr.52/1994 privind valorile mobiliare şi 
bursele de valori“. 

Potrivit prevederilor art.7(1) din Legea 
nr.52/1994, cheltuielile privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Comisiei 
Naţionale a Valorilor Mobiliare, sunt finanţate 
de la bugetul de stat. 

Având în vedere că prin legea bugetului 
de stat nu se poate modifica o lege organică 
(respectiv Legea nr.52/1994), propunerea de 
abrogare a prevederilor art.7(1) nu poate fi 
luată în considerare. 
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14. Art.7(1) Cheltuielile pentru apărarea ţării 
se stabilesc în sumă de 6.793,1 miliarde lei, 
care cuprind şi cheltuielile privind asigurarea 
interoperabilităţii în cadrul acţiunilor de 
integrare euroatlantică, cele pentru participarea 
la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de 
desfăşurare, pentru participarea armatei române 
în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace, 
pentru constituirea forţei de reacţie rapidă, 
precum şi pentru alte acţiuni aprobate în 
condiţiile legii. 

Domnul deputat Petre Ţurlea a transmis, iar 
Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au 
respins următorul amendament: 

- eliminarea pasajului „…cele pentru 
participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în 
curs de desfăşurare ….., precum şi pentru alte 
acţiuni aprobate în condiţiile legii.“ 

În conformitate cu prevederile art.117 
din Constituţia României şi ale art.5 din Legea 
apărării naţionale, nr.45/1994, la soli-citarea 
Preşedintelui României, Parlamentul a 
aprobat, participarea cu efective şi tehnică 
militară la constituirea forţelor internaţionale 
destinate menţinerii păcii (SFOR, IFOR, 
UNAVEM III, STRONG RESOLVE etc.) 
potrivit obligaţiilor asumate de România prin 
tratate internaţionale. 

Ca urmare, este necesar ca în bugetul 
Ministerului Apărării Naţionale să fie 
prevăzute şi fonduri pentru acoperirea 
cheltuielilor determinate de aceste activităţi. 

15. Art.7(3) Veniturile în lei şi în valută 
încasate de Ministerul Apărării Naţionale, 
Ministerul de Interne şi celelalte componente 
ale forţelor armate din valorificarea în ţară 
şi/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, 
precum şi din tarifele pentru diferite prestări de 
servicii, vor fi reţinute integral de către acestea, 
ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea 
cheltuielilor materiale şi de capital, în 
conformitate cu normele privind finanţele 
publice. 

Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului propun ca art.7(3) să fie completat, astfel: 

„(3) Veniturile în lei şi în valută încasate de 
Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne 
şi celelalte componente ale forţelor armate din 
valorificarea în ţară şi/sau la export a unor bunuri 
aflate în dotare, din tarifele pentru diferite prestări 
de servicii, precum şi din sumele obţinute din 
vânzarea de active şi privatizarea unităţilor 
sectorului industriei de apărare, vor fi reţinute 
integral de către acestea, ca venituri extrabugetare, 
pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de 
capital, în conformitate cu normele privind finanţele 
publice.“ 

Nu poate fi admisă completarea 
respectivă, întrucât textul se referă la 
veniturile obţinute de instituţiile publice în 
cauză. 

Destinaţia sumelor obţinute din 
vânzarea de active şi privatizarea unităţilor 
sectorului industriei de apărare este 
reglementată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea 
nr.44/1998, aceasta având caracterul unei legi 
organice şi nu poate fi modificată prin legea 
bugetară anuală. 
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16. Art.9(1) Cheltuielile pentru învăţământ, 
finanţate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 
11.850,3 miliarde lei, din care: 8.337,6 miliarde 
lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.597,5 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 
117,6 miliarde lei alocaţii în completarea 
veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 
533,7 miliarde lei transferuri, 1.239,6 miliarde 
lei cheltuieli de capital şi 24,3 miliarde lei 
pentru plăţi de dobânzi şi comisioane aferente 
creditelor externe. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului  
propun modificarea art.9(1), astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru învăţământ, finanţate 
de la bugetul de stat, sunt în sumă de 13.660,1 
miliarde lei, din care: 8.837,6 miliarde lei reprezintă 
cheltuieli de personal, 2.202,3 miliarde lei cheltuieli 
materiale şi servicii, 217,6 miliarde lei alocaţii în 
completarea veniturilor proprii ale instituţiilor 
publice, 533,7 miliarde lei transferuri, 1.844,6 
miliarde lei cheltuieli de capital şi 24,3 miliarde lei 
pentru plăţi de dobânzi şi comisioane aferente 
creditelor externe.“ 

 
 
 
 
Potrivit prevederilor art.169(1) din 

Legea învăţământului nr.84/1995, pentru 
acţiunea de învăţământ trebuie să se asigure 
4% din P.I.B. Menţionăm că, propunerile de 
buget pe anul 1998 au ţinut seama de 
asigurarea procentului de 4% din P.I.B. prin 
luarea în calcul a veniturilor proprii realizate 
de unităţile şi instituţiile de învăţământ. S-a 
avut în vedere că, potrivit Legii nr.72/1996 
privind finanţele publice, de regulă instituţiile 
publice finanţate integral de la bugetul de stat 
varsă veniturile realizate la acest buget. Ca o 
excepţie de la prevederile acestei legi 
specifice, prin Legea învăţământului s-a 
aprobat ca instituţiile şi unităţile de 
învăţământ să păstreze veniturile obţinute şi 
să le gestioneze la nivelul acestora. Această 
prevedere contribuie la simplificarea şi 
scurtarea fluxurilor financiare, în sensul că 
veniturile proprii realizate de către instituţiile 
şi unităţile de învăţământ ale căror cheltuieli 
de organizare şi funcţionare se finanţează 
integral de la bugetul de stat, nu se varsă la 
acest buget, potrivit regulii generale stabilită 
prin legea finanţelor publice, urmând ca 
ulterior să se reîntoarcă la acestea sub formă 
de alocaţii bugetare. 
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17. Art.9(1) Cheltuielile pentru învăţământ, 
finanţate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 
11.850,3 miliarde lei, din care: 8.337,6 miliarde 
lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.597,5 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 
117,6 miliarde lei alocaţii în completarea 
veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 
533,7 miliarde lei transferuri, 1.239,6 miliarde 
lei cheltuieli de capital şi 24,3 miliarde lei 
pentru plăţi de dobânzi şi comisioane aferente 
creditelor externe. 

Domnul deputat Popa Nicolae, independent, 
propune: 

„(1) Cheltuielile pentru învăţământ, finanţate 
de la bugetul de stat, sunt în sumă de 11.860,3 
miliarde lei (faţă de 11.850,3 miliarde lei, sumă 
iniţială), din care: 8.347,6 miliarde lei ce reprezintă 
cheltuieli de personal, 1.597,5 miliarde lei cheltuieli 
materiale şi servicii, 117,6 miliarde lei alocaţii în 
completarea veniturilor proprii ale instituţiilor 
publice, 533,7 miliarde lei transferuri, 1.239,6 
miliarde lei cheltuieli de capital şi 24,3 miliarde lei 
pentru plăţi de dobânzi şi comisioane aferente 
creditelor externe.“ 

Admiterea amendamentului nu este 
susţinută, deoarece s-a respins amendamentul 
de reducere a bugetului Camerei Deputaţilor. 

18. Art.9(8) Veniturile proprii realizate de 
unităţile şi instituţiile de învăţământ, în 
conformitate cu prevederile Legii 
învăţământului nr.84/1995, cu modificările 
ulterioare, inclusiv disponibilităţile existente la 
finele anului 1997, care rămân la dispoziţia 
unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 
subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, 
precum şi cheltuielile totale ce se pot efectua 
din acestea la nivelul a 1.790,3 miliarde lei, 
sunt prevăzute în anexă la bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor, Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului şi 
Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propun modificarea art.9(8), astfel: 

„(8) Veniturile proprii realizate de unităţile şi 
instituţiile de învăţământ, în conformitate cu 
prevederile Legii învăţământului nr.84/1995, cu 
modificările ulterioare, inclusiv disponibilităţile 
existente la finele anului 1997, care rămân la 
dispoziţia unităţilor şi instituţiilor de învăţământ 
subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale.“ 

 
 
 
 
 
Alineatul a fost completat cu 

amendamentul de la nr.crt.22 din anexa nr.1 la 
raport. 
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19. Art.10(1) Cheltuielile pentru sănătate 
finanţate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 
3.485,9 miliarde lei, din care: 870,9 miliarde lei 
reprezintă cheltuieli de personal, 754,1 miliarde 
lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.096,8 
miliarde lei transferuri, 307,5 miliarde lei 
cheltuieli de capital şi 456,6 miliarde lei pentru 
rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi 
şi comisioane aferente acestora. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. propune 
suplimentarea cu 700,0 miliarde lei a sumei de 
3.485,9 miliarde lei, reprezentând cheltuieli pentru 
îngrijirea sănătăţii finanţate din bugetul de stat, 
volumul acestor alocaţii majorându-se la 4.185,9 
miliarde lei, din care un plus de 200,0 miliarde lei la 
cheltuieli materiale şi servicii (sumă care devine 
954,1 miliarde lei) având ca destinaţie 
suplimentarea cheltuielilor cu medicamentele în 
spitale (150,0 miliarde lei) şi a costului 
medicamentelor în cadrul programelor naţionale de 
sănătate (50,0 miliarde lei) şi 500,0 miliarde lei la 
cheltuieli de capital (sumă care devine 807,5 
miliarde lei). 

Pentru finanţarea sănătăţii în anul 1998 
prin bugetul general consolidat se alocă suma 
totală de 12.300,4 miliarde lei, din care prin 
bugetul de stat 3.485,9 miliarde lei, bugetul 
fondului pentru asigurările sociale de sănătate 
7.626,7 miliarde lei, bugetul fondului special 
pentru sănătate 654,1 miliarde lei, credite 
externe 754,9 miliarde lei şi bugetele locale 
54,6 miliarde lei. 

Potrivit Legii nr.145/1997 a asigurărilor 
sociale de sănătate, din bugetul de stat se 
finanţează numai achiziţionarea de aparatură 
de mare performanţă, cheltuielile aferente 
altor echipamente, altele decât cele de înaltă 
performanţă, se suportă din bugetul fondului 
iniţial de asigurări sociale de sănătate.  

20. Art.10(1) Cheltuielile pentru sănătate 
finanţate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 
3.485,9 miliarde lei, din care: 870,9 miliarde lei 
reprezintă cheltuieli de personal, 754,1 miliarde 
lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.096,8 
miliarde lei transferuri, 307,5 miliarde lei 
cheltuieli de capital şi 456,6 miliarde lei pentru 
rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi 
şi comisioane aferente acestora. 

Domnul deputat Popa Nicolae, independent, 
propune modificarea alin.(1) al art.10, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru sănătate finanţate de 
la bugetul de stat, sunt în sumă de 3.885,9 miliarde 
lei, din care: 1.070,9 miliarde lei reprezintă 
cheltuieli de personal, 954,1 miliarde lei cheltuieli 
materiale şi servicii, 1.096,8 miliarde lei transferuri, 
307,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 456,6 
miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi 
plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora.“ 

 
 
Se respinge, întrucât cheltuielile privind 

dobânzile aferente datoriei publice sunt 
obligaţii ale statului care nu pot fi amânate la 
plată. 
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21. Art.10, alin.5 şi 6 noi Comisia pentru sănătate şi familie a Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru sănătate, ecologie şi 
sport a Senatului, doamna deputat dr. Daniela 
Bartoş, Grupul parlamentar P.D.S.R. şi domnul 
deputat dr. Cristian Rădulescu, Grupul parlamentar 
U.S.D.-P.D. propun introducerea a două alineate 
noi, cu următorul conţinut: 

„(5) Aparatura medicală de înaltă tehnicitate, 
contractată prin credite externe garantate de Guvern, 
va fi scutită de plata T.V.A. şi taxe vamale. De 
asemenea, aparatura medicală din import va 
beneficia de o reducere cu 11% a T.V.A. 

 
(6) Toate unităţile sanitare vor beneficia de 

plata energiei electrice şi termice la nivelul tarifelor 
percepute persoanelor fizice“. 

 
 
 
 
 
 
 
Aparatura medicală din import 

beneficiază în prezent de o cotă redusă de 
T.V.A. (art.17, lit.B, g) din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/1992, modificată prin 
Ordonanţa Guvernului nr.2/1998). 

 
Nu se justifică, întrucât această 

prevedere ar determina acordarea de subvenţii 
agenţilor economici de la bugetul de stat care 
reprezintă tot o cheltuială bugetară. 

22. Art.11(1) Cheltuielile pentru cultură, 
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi 
de tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în 
sumă de 1.447,3 miliarde lei, din care: pentru 
acţiunile de cultură 936,6 miliarde lei, 
sprijinirea cultelor religioase, inclusiv 
construirea şi repararea lăcaşurilor de cult 129,4 
miliarde lei, activitatea sportivă şi de tineret 
315,1 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli 
de administraţie şi servicii publice 
descentralizate 66,2 miliarde lei. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor propune: 

- modificarea art.11(1), după cum urmează: 
„(1) Cheltuielile pentru cultură, religie şi 

acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, 
finanţate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 
1.464,9 miliarde lei, din care: pentru acţiunile de 
cultură 936,6 miliarde lei, sprijinirea cultelor 
religioase, inclusiv construirea şi repararea 
lăcaşurilor de cult 129,4 miliarde lei, activitatea 
sportivă şi de tineret 332,7 miliarde lei, precum şi 
pentru cheltuieli de administraţie şi servicii publice 
descentralizate 66,2 miliarde lei.“ 

 
 
Propunerea de majorare a cheltuielilor 

pentru activitatea de tineret are ca sursă 
redistribuirea creditelor bugetare de la alţi 
ordonatori principali de credite bugetare de la 
capitole de cheltuieli pentru care sumele 
prevăzute în proiectul bugetului de stat pe 
anul 1998 au fost stabilite la un nivelul minim 
necesar desfăşurării unei activităţi normale. 
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23. Art.11(1) Cheltuielile pentru cultură, 
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi 
de tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în 
sumă de 1.447,3 miliarde lei, din care: pentru 
acţiunile de cultură 936,6 miliarde lei, 
sprijinirea cultelor religioase, inclusiv 
construirea şi repararea lăcaşurilor de cult 129,4 
miliarde lei, activitatea sportivă şi de tineret 
315,1 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli 
de administraţie şi servicii publice 
descentralizate 66,2 miliarde lei. 

Domnul deputat Petre Ţurlea a propus, iar 
Comisiile pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au respins: 

„…pentru sprijinirea cultelor religioase, 
inclusiv construirea şi repararea lăcaşurilor de cult 
să se aloce suma de 315,1 miliarde lei, iar pentru 
activitatea sportivă şi de tineret 129,4 miliarde 
lei….“ 

Nu se justifică redistribuirea fondurilor 
propuse. 

24. Art.11(1) Cheltuielile pentru cultură, 
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi 
de tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în 
sumă de 1.447,3 miliarde lei, din care: pentru 
acţiunile de cultură 936,6 miliarde lei, 
sprijinirea cultelor religioase, inclusiv 
construirea şi repararea lăcaşurilor de cult 129,4 
miliarde lei, activitatea sportivă şi de tineret 
315,1 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli 
de administraţie şi servicii publice 
descentralizate 66,2 miliarde lei. 

Domnul deputat Popa Nicolae, independent, 
propune modificarea alin.(1) al art.11, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, 
finanţate de la bugetul de stat, sunt în sumă de 
1.459,3 miliarde lei, din care: pentru acţiunile de 
cultură 936,6 miliarde lei, sprijinirea cultelor 
religioase, inclusiv construirea şi repararea 
lăcaşurilor de cult 151,4 miliarde lei, activitatea 
sportivă şi de tineret 315,1 miliarde lei, precum şi 
pentru cheltuieli de administraţie şi servicii publice 
descentralizate 66,2 miliarde lei.“ 

 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.11.  

25. Art.11, alin.(1)1 nou Domnul deputat Petre Ţurlea a propus, iar 
Comisiile pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au respins introducerea 
unui alineat nou, numerotat 11, după alin.(1) al 
art.11, având următoarea redactare: 

„11 - Pentru refacerea bisericilor din cuprinsul 
Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi Covasnei se 
alocă suma de 3,0 miliarde lei.“ 

Ansamblul „Memorialul Victimelor 
Comunismului şi al Rezistenţei Sighet“ intră 
sub incidenţa Legii nr.95/1997. 
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26. Art.11(4) Din sumele prevăzute în 
bugetul Ministerului Culturii, la titlul 
„transferuri”, se finanţează şi: 

a) activităţile de punere în valoare, 
cercetare, studii şi de personal ale Ansamblului 
„Memorialul victimelor comunismului şi al 
rezistenţei Sighet”, sub coordonarea Fundaţiei 
„Academia Civică”, potrivit prevederilor Legii 
nr.95/1997 privind declararea Complexului 
„Memorialul victimelor comunismului şi al 
rezistenţei Sighet” ca ansamblu de interes 
naţional, în sumă de 4,5 miliarde lei; 

 
 
 
 
b) cheltuielile de participare a României 

la Programele Comunităţii Europene “Media 
II”, “Kaleidoscope”, “Ariane”, “Raphael”, 
inclusiv cele pentru achitarea contribuţiei de 
participare a României la aceste programe în 
anul 1998. 

Domnul deputat Dumitru Bălăeţ propune la 
art.11(4): 

- introducerea unei noi litere între lit.a) şi b) 
cu următoarea formulare: 

 
 
 
 
 
 
 
„b) nou restaurarea Coloanei Infinitului din 

Ansamblul „Constantin Brâncuşi“ de la Târgu Jiu, 
în sumă de 3,0 miliarde lei“. 

 
 
 
 
 
 
- după actuala literă b), să se adauge o literă 

nouă c), cu următoarea formulare: 
„c) Cheltuieli pentru sprijinirea activităţii 

culturale a românilor de peste hotare (cărţi, reviste 
etc.)“. 

 
 
Nu se justifică, întrucât în proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 1998, la 
art.11(3), este prevăzută posibilitatea 
finanţării, dintr-o sumă globală cu această 
destinaţie cuprinsă în bugetul Ministerului 
Culturii, a restaurării monumentelor istorice, 
în general, deci şi a celui la care se face 
referire în acest amendament. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică, întrucât în bugetul 

Secretariatului General al Guvernului sunt 
incluse sume la dispoziţia Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru sprijinirea 
activităţii românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor respective ale acestora. 
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27. Art.11(4), o nouă literă c) Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune 
introducerea unei noi litere c) la art.11(4), astfel: 

„c) Din sumele prevăzute în bugetul 
Consiliului Naţional al Audiovizualului se 
finanţează şi cheltuielile de participare a României 
la Platforma Europeană a Autorităţilor de 
Reglementare (E.P.R.A.) în sumă de 12.000 mii lei 
(3.000 DM).“ 

Cheltuielile de participare a României la 
Platforma Europeană a Autorităţilor de 
Reglementare (E.P.R.A.) nu pot fi suportate 
de la bugetul de stat, întrucât nu există bază 
legală pentru aceasta. 

28. Art.11(6) Fondurile alocate de la bugetul 
de stat Societăţii Române de Radiodifuziune, în 
sumă de 207,1 miliarde lei şi Societăţii Române 
de Televiziune, în sumă de 110,5 miliarde lei, 
se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în 
anexele la bugetele celor două societăţi. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. propune 
includerea în buget a sumei de 3,0 miliarde lei 
pentru amenajarea şi dotarea studioului teritorial 
TVR Oltenia. 

Amendamentul se regăseşte la nr.crt.57 
din anexa nr.1 la raport. 

29. Art.11(15), lit.e) nouă  Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor propune să se introducă 
o nouă literă e), cu următorul conţinut: 

„e) acoperirea cheltuielilor privind activităţile 
sportive interne specifice.“ 

Propunerea de introducere a unei noi 
prevederi, respectiv lit.e) la art.11(15) nu se 
justifică, întrucât în textul proiectului de lege 
sunt prezentate suficient de detaliat 
destinaţiile fondurilor de la bugetul de stat 
gestionate de către Comitetul Olimpic Român, 
iar aceste cheltuieli pot fi acoperite din 
veniturile proprii ale Comitetului Olimpic 
Român. 

30. Art.11(16) Suma de 9,3 miliarde lei, 
prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor 
Externe, la capitolul „cultură, religie şi acţiuni 
privind activitatea sportivă şi de tineret”, se va 
utiliza pentru finanţarea activităţii Fundaţiei 
Culturale Române, potrivit prevederilor legii. 

 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune 
suplimentarea la cap. „Cultură, religie şi acţiuni 
privind activitatea sportivă şi de tineret“ cu 2 
miliarde lei în vederea acoperirii cheltuielilor 
privind participarea României anul viitor, la 
Washington D.C., la cea de-a 33-a ediţie a 
manifestării  “TOP EVENT IN U.S.A.“.   

Suma respectivă va putea fi asigurată 
din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, în cazul în care acţiunea la care se 
face referire în amendament este una nouă 
care se va realiza în cursul anului 1998. 
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31. Art.11(17), lit.a) suma de 13,0 miliarde 
lei 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, pentru unele 
acţiuni în străinătate, precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni realizate de organizaţii 
sau iniţiate de către Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de 
programe; 

Domnul deputat Wittstock Eberhard 
Wolfgang propune eliminarea expresiei „nepolitice 
ale“. 

Este necesară menţinerea expresiei 
„nepolitice ale“, pentru a se face distincţie 
între sumele alocate de la bugetul de stat, cu 
destinaţia prevăzută la art.11(17), lit.a) şi cele 
de care beneficiază organizaţiile minorităţilor 
naţionale în baza dispoziţiilor Legii 
nr.27/1996 a partidelor politice. 

32. Art.11(17), lit.a) suma de 13,0 miliarde 
lei 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, pentru unele 
acţiuni în străinătate, precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni realizate de organizaţii 
sau iniţiate de către Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de 
programe; 

Domnul senator Matei Boilă propune să se 
completeze textul actual cu precizarea că 
„beneficiază de acordarea sumelor prevăzute, 
organizaţiile minorităţilor naţionale în măsura în 
care acestea nu primesc subvenţii de la bugetul de 
stat în baza dispoziţiilor Legii nr.27/1996 a 
partidelor politice“. 

 

Nu este necesară această completare, 
întrucât la art.11(17), lit.a) se face referire la 
organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale. 
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33. Art.11(17), lit.a) suma de 13,0 miliarde 
lei 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, pentru unele 
acţiuni în străinătate, precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni realizate de organizaţii 
sau iniţiate de către Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de 
programe; 

Domnul deputat Petre Ţurlea a propus, iar 
Comisiile pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au respins amendarea 
textului art.11(17), lit.a) prin introducerea, după 
sintagma „organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale“ a următoarei 
precizări: 

„la nivel de ţară sau de judeţ“. 

Amendamentul nu poate fi acceptat, 
întrucât cetăţenii aparţinând minorităţilor 
naţionale sunt aceia care nu aparţin populaţiei 
majoritare (din punct de vedere al 
naţionalităţii) la nivelul întregii ţări, şi nu la 
nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. 
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34. Art.11(17), lit.a) suma de 13,0 miliarde 
lei 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, pentru unele 
acţiuni în străinătate, precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni realizate de organizaţii 
sau iniţiate de către Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de 
programe; 

c) suma de 3,1 miliarde lei 
Departamentului Informaţiilor Publice, pentru 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni 
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora; 

Domnul deputat Petre Ţurlea a propus, iar 
Comisiile pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului au respins ca suma 
prevăzută la art.11(17), lit.a) de 13,0 miliarde lei să 
fie alocată pentru activităţile de la lit.c) a aceluiaşi 
alineat, iar suma prevăzută în proiectul de buget, la 
această literă, de 3,1 miliarde lei să fie trecută 
pentru susţinerea activităţilor de la lit.a). 

Pentru românii de pretutindeni sunt 
asigurate surse şi prin bugetele ordonatorilor 
principali de credite. 

35. Art.11(17), lit.b1) nou Domnul deputat Dumitru Bălăeţ, Grupul 
parlamentar P.R.M. a propus, iar Comisia pentru 
cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
respins următorul amendament: 

„b1) cheltuieli pentru sprijinirea activităţii 
culturale a romanilor de peste hotare (cărţi, reviste 
etc.).“ 

 
 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.34.  



 52 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

36. Art.11(17), lit.c) suma de 3,1 miliarde lei 
Departamentului Informaţiilor Publice, pentru 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni 
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora; 

Domnul senator Matei Boilă propune 
suplimentarea sumei pentru Departamentul 
Informaţiilor Publice pentru sprijinirea activităţilor 
românilor de pretutindeni cu 2,0 miliarde lei care 
urmează a fi acoperite din Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului.  

Vezi motivaţia de la nr.crt.34.  

37. Art.11(17), lit.c) suma de 3,1 miliarde lei 
Departamentului Informaţiilor Publice, pentru 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni 
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora;  

Doamna deputat Leonida Iorga Lari propune 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă a Camerei Deputaţilor majorarea sumelor şi 
completarea art.11(17), lit.c) astfel: 

„lit.c) suma de 4,6 miliarde lei 
Departamentului Informaţiilor Publice, pentru 
sprijinirea activităţilor românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi 
pentru editarea şi tipărirea revistelor de cultură: 
Literatură şi Artă, Basarabia, Glasul Naţiunii, Ţara 
şi Limba Română“; 

Secretariatul General al Guvernului prin 
hotărâre a Guvernului de aprobare a modului 
de repartizare şi utilizare a sumei puse la 
dispoziţia Departamentului Informaţiilor 
Publice pentru sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, poate să prevadă, 
printre celelalte destinaţii ale sumei 
respective, şi pe cea cuprinsă în amendament. 

Referitor la majorarea sumei nu se 
specifică sursa de acoperire. 

38. Art.11(17), lit.c) suma de 3,1 miliarde lei 
Departamentului Informaţiilor Publice, pentru 
sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni 
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora; 

Domnul deputat Lazăr Lădariu propune 
următorul amendament: 

„c) suma de 5,3 miliarde lei Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, precum şi pentru 
editarea revistelor de cultură: Literatură şi Artă, 
Basarabia, Glasul Naţiunii, Ţara şi Limba Română 
şi a cotidienelor Adevărul Harghitei şi Cuvântul 
Nou;“ 

Nu se justifică, întrucât din suma de 3,1 
miliarde lei, prevăzută la art.11(17), lit.c) din 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998, 
se va putea aloca suma de 0,7 miliarde lei 
pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru 
editarea şi tipărirea cotidienelor Adevărul 
Harghitei şi Cuvântul Nou. Secretariatul 
General al Guvernului va propune includerea 
unei prevederi corespunzătoare în hotărârea 
Guvernului privind repartizarea şi utilizarea 
sumei alocate pentru sprijinirea activităţilor 
românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora, care va fi emisă în 
temeiul prevederilor art.11(18) din proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 1998. 



 53 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

39. Art.12(3) Fondurile prevăzute în bugetul 
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu 
Handicap includ şi suma de 0,2 miliarde lei 
destinată pentru plata protezelor şi ortezelor 
executate şi neachitate în anul 1997, precum şi 
a celor ce urmează a se executa în baza 
comenzilor încheiate până la 31 decembrie 
1997. 

Domnul deputat dr. Ion Berciu propune 
completarea alin.(3) al art.12, cu următorul conţinut:

„(3) Fondurile prevăzute în bugetul 
Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu 
Handicap includ şi suma de 0,2 miliarde lei 
destinată pentru plata protezelor şi ortezelor 
executate şi neachitate în anul 1997, precum şi a 
celor ce urmează a se executa în baza comenzilor 
încheiate până la 31 decembrie 1997, precum şi cele 
executate în anul 1998 până la intrarea în vigoare a 
prezentei legi.“ 

Nu se justifică, întrucât Legea 
nr.145/1997 a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 
1998, iar finanţarea protezelor şi ortezelor se 
face din bugetul fondului iniţial pentru 
asigurările sociale de sănătate. 

40. Art.12, alin nou Domnul deputat dr. Ion Berciu propune 
introducerea unui nou alineat, alin.(4), cu următorul 
conţinut: 

„(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi 
din bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei 
Sociale se va vira în bugetul Ministerului Sănătăţii 
suma echivalentă reprezentând costul protezelor şi 
ortezelor“. 

 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.39.  
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41. Art.13(1) Cheltuielile pentru servicii şi 
dezvoltare publică şi locuinţe se stabilesc în 
sumă de 798,4 miliarde lei. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului, 
Grupul parlamentar P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Marin Cristea au 
propus modificarea alin.(1) al art.13, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare 
publică şi locuinţe se stabilesc în sumă de 1.148,4 
miliarde lei.“ 

- cheltuielile pentru dezvoltare publică şi 
locuinţe se suplimentează cu 200,0 miliarde lei 
(devenind 998,4 miliarde lei) pentru sprijinirea 
exclusivă a construcţiei de locuinţe, conform 
legislaţiei în vigoare (suplimentarea cu 200,0 
miliarde lei a transferurilor pentru locuinţe). 

Sursa o reprezintă eliminarea creditării de la 
buget a consumatorilor cu arierate către RENEL şi 
ROMGAZ. 

 
 
 
 
 
 
 
Nu se justifică, deoarece Ordonanţa 

Guvernului nr.30/1997 prevede alocarea de 
fonduri de la bugetul de stat pentru achitarea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 
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42. Art.13(4) În sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului la titlul „transferuri” sunt cuprinse 
şi sume pentru subvenţionarea dobânzii 
aferente creditelor acordate pentru locuinţe de 
către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, 
pentru locuinţe sociale şi de necesitate potrivit 
prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996, 
republicată, pentru organizarea şi funcţionarea 
cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului 
şi a publicităţii imobiliare, nr.7/1996, precum şi 
pentru cheltuielile pentru organizarea 
licitaţiilor, plata dobânzilor, comisioanelor şi 
spezelor bancare şi a taxei pe valoarea adăugată 
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.869/1996, privind contractarea şi garantarea 
de către Guvern a unor credite externe pentru 
construirea de locuinţe sociale şi de necesitate 
şi Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind 
contractarea şi garantarea de către Guvern a 
unor credite pentru realizarea unor programe 
guvernamentale privind pietruirea drumurilor 
comunale, alimentarea cu apă a satelor, 
asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi 
dezvoltarea infrastructurii în intravilanul 
localităţilor rurale. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Marin Cristea au propus 
completarea alin.(4) al art.13, astfel: 

„(4) În sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului la titlul „transferuri” sunt cuprinse şi 
sume pentru subvenţionarea dobânzii aferente 
creditelor acordate pentru locuinţe cu prioritate 
pentru construcţia de locuinţe inclusiv pentru 
terminarea locuinţelor cumpărate de persoane fizice, 
aflate în diferite stadii fizice de execuţie în blocuri 
începute înainte de anul 1990, de către Casa de 
Economii şi Consemnaţiuni, pentru locuinţe sociale 
şi de necesitate potrivit prevederilor Legii locuinţei 
nr.114/1996, republicată, pentru organizarea şi 
funcţionarea cadastrului imobiliar conform Legii 
cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr.7/1996, 
precum şi pentru cheltuielile pentru organizarea 
licitaţiilor, plata dobânzilor, comisioanelor şi 
spezelor bancare şi a taxei pe valoarea adăugată 
potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.869/1996, privind contractarea şi garantarea de 
către Guvern a unor credite externe pentru 
construirea de locuinţe sociale şi de necesitate şi 
Hotărârii Guvernului nr.687/1997 privind 
contractarea şi garantarea de către Guvern a unor 
credite pentru realizarea unor programe 
guvernamentale privind pietruirea drumurilor 
comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea 
cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea 
infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale.“ 

Nu se justifică, întrucât Ordonanţa 
Guvernului nr.19/1994 este cuprinsă la 
alin.(2). 
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43. Art.14(1) Cheltuielile pentru mediu şi 
ape sunt în sumă de 272,9 miliarde lei. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Ioan Oltean au propus modificarea 
alin.(1) al art.14, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru mediu şi ape sunt în 
sumă de 422,9 miliarde lei.“ 

Nu se indică sursele necesare 
suplimentării. 

44. Art.16(1) Cheltuielile pentru industrie şi 
comerţ sunt în sumă de 2.080,1 miliarde lei, din 
care: 67,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 
177,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi 
servicii, 6,2 miliarde lei alocaţii în completarea 
veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 
1.069,2 miliarde lei subvenţii pe produse, 0,3 
miliarde lei subvenţii pentru acoperirea 
diferenţelor de preţ şi tarif, 323,4 miliarde lei 
transferuri, 431,4 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 5,2 miliarde lei rambursări de credite 
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora. 

Grupul parlamentar P.D.S.R. propune 
suplimentarea cheltuielilor pentru industrie şi 
comerţ cu 100,0 miliarde lei (devenind 2.180,1 
miliarde lei), sumă localizată la cheltuieli de capital 
(care devin 531,4 miliarde lei) şi destinată 
suplimentării cu 100,0 miliarde lei a cheltuielilor de 
capital la R.A.H. Petroşani, inclusiv pentru sporirea 
securităţii muncii în subteran. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.41.  
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45. Art.16(2) În transferurile prevăzute la 
alin.(1) sunt cuprinse şi 13,5 miliarde lei pentru 
acoperirea parţială a cheltuielilor de protecţie 
ecologică, efectuate de către S.C. Uzina de 
Valorificare a Cenuşilor de Pirită Turnu 
Măgurele S.A. cu prelucrarea cenuşilor de pirită 
şi a celor de clorură de calciu, 248,8 miliarde 
lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter 
de protecţie socială a personalului din regii 
autonome, companii şi societăţi comerciale cu 
condiţii grele de muncă, din subordinea 
Ministerului Industriei şi Comerţului, 53,2 
miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii 
livrărilor de echipamente şi prestări de servicii 
pentru Centrala Termoelectrică PUCHENG - 
China, reprezentând ratele scadente în anul 
1998 la creditul fără dobândă acordat României 
de către Republica Populară Chineză în anul 
1970, precum şi 1,2 miliarde lei cheltuieli de 
participare a României la Programul 
Comunităţii Europene în domeniul energiei 
SAVE II. 

Doamna deputat Oana Manolescu a propus 
includerea în cele 53,2 miliarde lei a sumei de 5,0 
miliarde lei pentru echipamente livrate de Uzina 
Electroputere la Krivoi-Rog. 

Prin legea bugetară nu se nominalizează 
agenţii economici care furnizează 
echipamente pentru Krivoi-Rog. 
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46. Art.17(1) Cheltuielile pentru agricultură 
şi silvicultură, inclusiv irigaţii, desecări şi 
combaterea eroziunii solului sunt în sumă de 
4.654,8 miliarde lei, din care: 488,3 miliarde lei 
cheltuieli de personal, 243,8 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 541,0 miliarde 
lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 
preţ şi tarif, 183,0 miliarde lei prime acordate 
producătorilor agricoli, 2.871,8 miliarde lei 
transferuri, 277,6 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 49,3 miliarde lei rambursări de credite 
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora.  

Grupul parlamentar P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor si domnul deputat Alexandru Pereş 
propune modificarea alin.(1) al art.17, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru agricultură şi 
silvicultură, inclusiv irigaţii, desecări şi combaterea 
eroziunii solului sunt în sumă de 5.054,8 miliarde 
lei, din care: 488,3 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 243,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi 
servicii, 541,0 miliarde lei subvenţii pentru 
acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 183,0 
miliarde lei prime acordate producătorilor agricoli, 
3.271,8 miliarde lei transferuri, 277,6 miliarde lei 
cheltuieli de capital şi 49,3 miliarde lei rambursări 
de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora.“ 

Înscrierea în buget pe anul 1998 a 
fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor 
destinate acţiunilor de finanţare prin sistemul 
de cupoane s-a făcut la nivelul sumelor 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.9/1998, 
de 2.800,0 miliarde lei.  

47. Art.17(1) Cheltuielile pentru agricultură 
şi silvicultură, inclusiv irigaţii, desecări şi 
combaterea eroziunii solului sunt în sumă de 
4.654,8 miliarde lei, din care: 488,3 miliarde lei 
cheltuieli de personal, 243,8 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 541,0 miliarde 
lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 
preţ şi tarif, 183,0 miliarde lei prime acordate 
producătorilor agricoli, 2.871,8 miliarde lei 
transferuri, 277,6 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 49,3 miliarde lei rambursări de credite 
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora.  

Grupul parlamentar P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune ca alin.(1) al art.17 să fie 
modificat în sensul că nivelul cheltuielilor pentru 
agricultură să fie dimensionate în termeni reali la 
nivelul celor din 1997. Ca atare, nivelul prevăzut în 
proiect ar trebui să crească de la 4.654,8 miliarde lei 
la 7.657,2 miliarde lei. Astfel, ar urma să fie 
modificată şi Anexa nr.3/20. 

Sursa de finanţare: Fondurile prevăzute în 
acordul ASAL - 3.350,0 milioane dolari şi care 
practic nu sunt folosite pentru agricultură. 

Nu se justifică, având în vedere că, 
potrivit art.4 al Ordonanţei Guvernului 
nr.13/1997 pentru ratificarea acordului de 
împrumut dintre România şi B.I.R.D. privind 
ajustarea sectorului agricol în sumă de 350,0 
milioane dolari S.U.A., echivalent, sumele în 
valută, trase de către Ministerul Finanţelor, se 
cedează la rezerva valutară a statului şi se 
administrează de către Banca Naţională a 
României. Echivalentul în lei al sumelor trase 
va fi virat la trezoreria statului pentru 
finanţarea deficitului bugetar, în condiţiile 
legii. 
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48. Art.17(1) Cheltuielile pentru agricultură 
şi silvicultură, inclusiv irigaţii, desecări şi 
combaterea eroziunii solului sunt în sumă de 
4.654,8 miliarde lei, din care: 488,3 miliarde lei 
cheltuieli de personal, 243,8 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 541,0 miliarde 
lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 
preţ şi tarif, 183,0 miliarde lei prime acordate 
producătorilor agricoli, 2.871,8 miliarde lei 
transferuri, 277,6 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 49,3 miliarde lei rambursări de credite 
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora.  

Domnul deputat Argeşanu Valentin propune 
la art.17(1) ca din cele 183,0 miliarde lei, prime 
acordate producătorilor agricoli, 33,0 miliarde lei 
reprezintă prime pentru viţei, iar diferenţa de 150,0 
miliarde lei să se adauge la cheltuieli materiale şi 
servicii. 

Nu se justifică, întrucât în  proiectul de 
buget al Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei pe anul 1998 sunt cuprinse 
fonduri în sumă de 150,0 miliarde lei  aferente 
aplicării Ordonanţei Guvernului nr.86/1997 
privind aprobarea primei de export pentru 
cantitatea de un milion tone porumb boabe din 
recolta anului 1997. 
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49. Art.17(1) Cheltuielile pentru agricultură 
şi silvicultură, inclusiv irigaţii, desecări şi 
combaterea eroziunii solului sunt în sumă de 
4.654,8 miliarde lei, din care: 488,3 miliarde lei 
cheltuieli de personal, 243,8 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 541,0 miliarde 
lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 
preţ şi tarif, 183,0 miliarde lei prime acordate 
producătorilor agricoli, 2.871,8 miliarde lei 
transferuri, 277,6 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 49,3 miliarde lei rambursări de credite 
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora. 

Anexa nr.3/20 - Bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Alimentaţiei  

Comisiile pentru agricultură ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului propun suplimentarea 
sumelor, astfel: 

- cu 2.390,0 miliarde lei cheltuieli totale 
pentru agricultură; 

- cu 700,0 miliarde lei a fondurilor destinate 
transferurilor;  

- cu 400,0 miliarde lei a cheltuielilor pentru 
transferuri; 

- majorarea cuantumului de cheltuieli de 
capital de la 277,6 miliarde lei la 288,5 miliarde lei. 

•  La cap.67.01 „Agricultură şi silvicultură“ 
suplimentarea cu 1.890,0 miliarde lei, din care: 

- subcap.03, acoperire sume fixe la seminţe, 
suplimentare cu 140,0 miliarde lei; 

- art.nou, subvenţii pentru susţinerea preţului 
grâului - 300,0 miliarde lei; 

- art.36, prime, suplimentarea cu 150,0 
miliarde lei (prime pentru viţei - 30,0 miliarde lei şi 
prime pentru export, porumb recoltă 1997 şi grâu 
recoltă 1998 - 300,0 miliarde lei). 

•  La cap.67.01, art.70, suplimentarea cu 500,0 
milioane lei. 

•  La cap.67.01, subcap.05 suplimentarea cu 
100,0 miliarde lei. 

•  La cap.86.01 „Împrumuturi“ suplimentarea 
cu 600,0 miliarde lei necesare instituirii fondului 
pentru cumpărarea grâului de pâine. 

•  Lista obiectivelor de investiţii, nr.crt.B, 
60.01 suplimentarea cu 400,0 miliarde lei. 

•  La Lista obiectivelor de investiţii, nr.crt.B 
introducerea unei noi poziţii: „Prevenirea şi 
înlăturarea efectelor alunecărilor de teren în zonele 
calamitate, în anii 1990-1998“ - 7,0 miliarde lei. 

•  Lista obiectivelor de investiţii, nr.crt.C „Alte 
cheltuieli de investiţii“ suplimentarea cu 1,0 

Nu se precizează sursele de 
suplimentare. 
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50. Art.17(1) Cheltuielile pentru agricultură 
şi silvicultură, inclusiv irigaţii, desecări şi 
combaterea eroziunii solului sunt în sumă de 
4.654,8 miliarde lei, din care: 488,3 miliarde lei 
cheltuieli de personal, 243,8 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 541,0 miliarde 
lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de 
preţ şi tarif, 183,0 miliarde lei prime acordate 
producătorilor agricoli, 2.871,8 miliarde lei 
transferuri, 277,6 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 49,3 miliarde lei rambursări de credite 
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora.  

Domnul deputat Petru Şteolea propune 
majorarea cuantumului de cheltuieli de capital de la 
277,6 miliarde lei la 285,6 miliarde lei şi 
suplimentarea corespunzătoare la Anexa nr.3/20 
„Lista obiectivelor de investiţii pe anul 1998“, 
cap.67.01.14 „Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, 
desecări şi combaterea eroziunii solului“. 

B. „Obiective de investiţii noi“ (introducerea 
unei noi poziţii): 

3) Prevenirea şi înlăturarea efectelor 
alunecărilor de teren în zonele calamitate în anii 
1990-1998: 7,0 miliarde lei, din care construcţii-
montaj 6,6 miliarde lei. 

Şi suplimentarea subcap.: 
C. „Alte cheltuieli de investiţii“ de la 3,7 

miliarde lei la 4,7 miliarde lei, reprezentând 
cheltuieli pentru studii şi proiectare aferente 
investiţiilor de „Prevenirea şi înlăturarea efectelor 
alunecărilor de teren în zonele calamitate în anii 
1990-1998“. 

Nu se justifică, întrucât sursele 
suplimentare din privatizare sunt incerte în 
prezent, iar redistribuirea de la Ministerul 
Transporturilor nu este posibilă. 
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51. Art.17, alin.(1) nou Comisiile pentru agricultură ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului şi domnii deputaţi Sergiu 
Rizescu, Elek Barna, Dîrstaru Dorin, Hlinschi 
Mihai, Iohan Peter Bachiaş propun la art.17(1) să se 
introducă un alineat nou, cu următorul text: 

„(1) Din sumele încasate în lei şi în valută, de 
către personalul din Agenţia Naţională Sanitar-
Veterinară, Direcţiile veterinare judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti şi Laboratoarele Centrale de  
profil, o cotă de 25% se va retine de cei care  le-au 
realizat, ca venituri extrabugetare pentru a fi folosite 
la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital 
specifice, dotărilor operative în conformitate cu 
normele privind finanţele publice“. 

 
 
 
 
 
Textul amendamentului a fost 

reformulat şi se regăseşte la nr.crt.27 din 
anexa nr.1 la raport. 

52. Art.17(2) În transferurile prevăzute la 
alin.(1) este cuprinsă şi suma de 2.800,0 
miliarde lei pentru instituirea unui sistem de 
cupoane pentru agricultori.  

Grupul parlamentar P.D.S.R. şi domnul 
deputat Alexandru Pereş propun modificarea 
alin.(2) al art.17, după cum urmează: 

„(2) În transferurile prevăzute la alin.(1) este 
cuprinsă şi suma de 3.200,0 miliarde lei pentru 
instituirea unui sistem de cupoane pentru 
agricultori.“ 

Înscrierea în buget pe anul 1998 a 
fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor 
destinate acţiunilor de finanţare prin sistemul 
de cupoane s-a făcut la nivelul sumelor 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.9/1998, 
de 2.800,0 miliarde lei.  

53. Art.17(2) În transferurile prevăzute la 
alin.(1) este cuprinsă şi suma de 2.800,0 
miliarde lei pentru instituirea unui sistem de 
cupoane pentru agricultori.  

Comisiile pentru agricultură ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului propun suplimentarea 
sumei pentru instituirea sistemului de cupoane 
pentru agricultori cu 400,0 miliarde lei. 

Înscrierea în buget pe anul 1998 a 
fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor 
destinate acţiunilor de finanţare prin sistemul 
de cupoane s-a făcut la nivelul sumelor 
prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr.9/1998, 
de 2.800,0 miliarde lei. 
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54. Art.17(5) nou Domnul deputat Chiriac Mihai propune la 
art.17 să se introducă un alineat nou numerotat cu 
nr.5, cu următorul text: 

- „Subvenţionarea cu 40% din preţul seminţei 
de porumb.“ 

 
 
 
 
 
- „Susţinerea procesului de reproducţie-

ameliorare la porc şi pasăre („bănci de gene“) cu 
minimum 100,0 miliarde lei.“ 
 

 
 
 
În Hotărârea Guvernului nr.205/1998 

iniţiată de Ministerul Agriculturii şi 
Alimentaţiei privind nivelul reducerilor de 
preţuri pentru seminţe folosite la 
însămânţările din primăvara anului 1998, nu 
sunt cuprinse reduceri de preţuri pentru 
seminţele de porumb. 

Nu se precizează sursele de 
suplimentare. 
 

55. Art.18. - Cheltuielile pentru transporturi 
şi comunicaţii sunt în sumă de 3.227,9 miliarde 
lei, din care: 28,0 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 25,1 miliarde lei cheltuieli materiale 
şi servicii, 184,6 miliarde lei subvenţii pe 
produse şi activităţi, 1.578,6 miliarde lei pentru 
transferuri privind activităţi în domeniul 
drumurilor naţionale şi podurilor, infrastructurii 
căilor ferate, administrării aeroporturilor, 
navigaţiei, 455,2 miliarde lei cheltuieli de 
capital, 912,4 miliarde lei rambursări de credite 
externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora şi 44,0 miliarde lei rambursări 
de credite interne şi plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. propune 
reformularea art.18, în două alineate distincte, 
conform Anexelor nr.3/23 şi nr.3/25 privind 
Ministerul Transporturilor şi respectiv Ministerul 
Comunicaţiilor. 

Art.18 detaliază cap.„Transporturi şi 
comunicaţii“ din anexele nr.1 şi 2, iar 
detalierea pe ministere se regăseşte în Anexele 
nr.3/23 Ministerul Transporturilor, respectiv 
nr.3/25 Ministerul Comunicaţiilor. 
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56. Art.19(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni 
economice sunt în sumă de 647,8 miliarde lei, 
din care: 35,0 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 125,9 miliarde lei cheltuieli materiale 
şi servicii, 452,3 miliarde lei transferuri, 34,2 
miliarde lei cheltuieli de capital şi 0,4 miliarde 
lei plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele 
externe. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune modificarea articolului în sensul 
majorării transferurilor, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice 
sunt în sumă de 647,8 miliarde lei, din care: 35,0 
miliarde lei cheltuieli de personal, 125,9 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 952,3 miliarde lei 
transferuri, 34,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 
0,4 miliarde lei plăţi de dobânzi şi comisioane la 
creditele externe.“ 

Propunerea de majorarea a veniturilor 
din privatizare nu este realizabilă în prezent. 

57. Art.19(2) În cadrul transferurilor 
prevăzute la alin.(1), cheltuielile destinate 
stimulării producţiei de export şi a exportului se 
stabilesc în sumă de 300,0 miliarde lei, din 
care: 

Comisia economică a Senatului propune 
reformularea art.19(2), astfel: 

„(2) Cheltuielile destinate stimulării 
producţiei de export să fie majorate de la 300,0 
miliarde lei la 800,0 miliarde lei prin diminuarea cu 
500,0 miliarde lei a sumei de 1.400,0 miliarde lei 
prevăzută la art.23(1) pentru acoperirea arieratelor 
la RENEL şi ROMGAZ care trebuie să-şi găsească 
singure resursele financiare prin restructurare şi 
reducerea cheltuielilor proprii.“  

 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.41.  
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58. Art.19(2), lit.a) 240,0 miliarde lei 
destinate stabilizării ratei dobânzii la creditele 
pe termen scurt, mediu şi lung acordate de 
Banca de Export-Import a României - S.A. şi de 
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 1997 
şi 1998, potrivit prevederilor legale; 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune modificarea articolului în sensul 
modificării transferurilor prevăzute la alin.(1), 
cheltuieli destinate stimulării producţiei de export şi 
a exportului, astfel: 

„lit.a) 540,0 miliarde lei destinate stabilizării 
ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi 
lung acordate de Banca de Export-Import a 
României - S.A. şi de 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 
1997 şi 1998, potrivit prevederilor legale;“ 

 
 
 
 
 
Propunerea de majorarea a veniturilor 

din privatizare nu este realizabilă în prezent. 

59. Art.19(2), literă nouă Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune la art.19(2) introducerea unei 
noi litere, respectiv litera d), cu următorul conţinut: 

„d) 200,0 miliarde lei pentru acordarea de 
prime de export agenţilor economici care produc şi 
exportă produse industriale finite. Agenţii 
economici care au datorii la bugetul de stat şi la 
bugetul asigurărilor sociale de stat sunt obligaţi să 
utilizeze primele încasate, în primul rând, pentru 
plata acestor datorii. Criteriile de acordare vor fi 
stabilite prin hotărâre de Guvern“. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 
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60. Art.19(2), lit.b) 50,0 miliarde lei pentru 
stimularea realizării de obiective complexe şi a 
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate 
exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.14/1995, privind unele măsuri pentru 
stimularea realizării de obiective complexe şi a 
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate 
exportului, aprobată prin Legea nr.70/1995; 

Domnul deputat Dumitru Popescu propune 
majorarea sumei de 50,0 miliarde lei cu încă 100,0 
miliarde lei. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 

61. Art.19(2), lit.b) 50,0 miliarde lei pentru 
stimularea realizării de obiective complexe şi a 
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate 
exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.14/1995, privind unele măsuri pentru 
stimularea realizării de obiective complexe şi a 
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate 
exportului, aprobată prin Legea nr.70/1995; 

Grupul parlamentar P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune majorarea sumei de 50,0 
miliarde lei alocată pentru stimularea realizării de 
obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de 
fabricaţie, cu încă 100,0 miliarde lei. Diferenţa s-ar 
putea asigura din majorarea veniturilor din taxe 
vamale, propusă mai sus. 

Nu se poate asigura majorarea 
veniturilor din taxe vamale. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.4.  

62. Art.19(2), lit.b) 50,0 miliarde lei pentru 
stimularea realizării de obiective complexe şi a 
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate 
exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului 
nr.14/1995, privind unele măsuri pentru 
stimularea realizării de obiective complexe şi a 
producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate 
exportului, aprobată prin Legea nr.70/1995; 

Comisia pentru industrii şi servicii, domnul 
deputat Dumitru Popescu, propun suplimentarea 
sumei: 

“lit.b) 150,0 miliarde lei pentru stimularea 
realizării de obiective complexe şi a producţiei cu 
ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în 
condiţiile Ordonanţei Guvernului nr.14/1995, 
privind unele măsuri pentru stimularea realizării de 
obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de 
fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea 
nr.70/1995;“ 

 
 
 
Nu se specifică sursele de suplimentare. 
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63. Art.19(2) În cadrul transferurilor 
prevăzute la alin.(1), cheltuielile destinate 
stimulării producţiei de export şi a exportului se 
stabilesc în sumă de 300,0 miliarde lei, din 
care: 

a) 240,0 miliarde lei destinate stabilizării 
ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, 
mediu şi lung acordate de Banca de Export-
Import a României - S.A. şi de 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 1997 şi 1998, potrivit 
prevederilor legale; 

Grupul parlamentar P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune: 

- sporirea sumei destinată stimulării producţiei 
pentru export de la 300,0 miliarde lei la 320,0 
miliarde lei; 

- la lit.a) scăderea sumei de 240,0 miliarde lei 
destinată stabilizării ratei dobânzii la creditele 
pentru producţia de export şi exportul de maşini, 
utilaje şi instalaţii complexe de 40,0 miliarde lei şi 
adăugarea ei la lit.c), unde suma pentru creditele de 
export va creşte astfel de la 10,0 miliarde lei la 50,0 
miliarde lei; 

- introducerea unei noi litere, litera d) cu 
următorul conţinut: 

„Acordarea unor „prime de export“ în valoare 
de 20,0 miliarde lei societăţilor comerciale de stat 
şi/sau private care asigură export de produse 
industriale înalt manufacturate în valoare de 80,0 
milioane dolari“. 

Suma respectivă va fi alocată din economiile 
realizate după efectuarea cheltuielilor de către 
Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul cotei de 20% 
prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997 adoptată prin Legea nr.44/1998. 

 
 
Nu se specifică sursa de suplimentare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu există bază legală. Ordonanţa 

Guvernului nr.14/1995 nu prevede acordarea 
unor astfel de prime. Sursa de suplimentare nu 
poate fi avută în vedere, întrucât cota de 20% 
prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997, adoptată prin Legea 
nr.44/1998, este lege organică. 
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64. Art.20(1) Cheltuielile pentru cercetare 
ştiinţifică sunt în sumă de 1.191,2 miliarde lei, 
din care: 111,2 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 800,9 miliarde lei cheltuieli materiale 
şi servicii, 0,9 miliarde lei alocaţii în 
completarea veniturilor proprii ale instituţiilor 
publice, 204,4 miliarde lei transferuri şi 73,8 
miliarde lei cheltuieli de capital. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune la art.20, alin.(1) diminuarea cu 
10,0 miliarde lei la cheltuielile de capital sau 
transferuri, suplimentându-se în mod corespunzător 
cheltuielile materiale şi servicii. 

Nu se justifică, întrucât în bugetul 
Ministerului Cercetării şi Tehnologiei nu s-a 
inclus suma de 10,0 miliarde lei pentru 
achiziţionarea unui imobil pentru Institutul 
Român de Standardizare, aşa cum se arată în 
motivarea la amendament. De altfel, suma 
este cuprinsă în bugetul Institutului Român de 
Standardizare, în baza Ordonanţei Guvernului 
nr.39/1998. 

65. Art.20(1) Cheltuielile pentru cercetare 
ştiinţifică sunt în sumă de 1.191,2 miliarde lei, 
din care: 111,2 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 800,9 miliarde lei cheltuieli materiale 
şi servicii, 0,9 miliarde lei alocaţii în 
completarea veniturilor proprii ale instituţiilor 
publice, 204,4 miliarde lei transferuri şi 73,8 
miliarde lei cheltuieli de capital. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune să se aloce cercetării ştiinţifice 
suma de 288,9 miliarde lei din Fondul special al 
drumurilor publice, pentru cercetări în domeniu. 

În destinaţiile fondului respectiv 
conform Legii nr.118/1996, republicată, nu se 
regăseşte acţiune de cercetare-ştiinţifică. 

66. Art.20(1) Cheltuielile pentru cercetare 
ştiinţifică sunt în sumă de 1.191,2 miliarde lei, 
din care: 111,2 miliarde lei cheltuieli de 
personal, 800,9 miliarde lei cheltuieli materiale 
şi servicii, 0,9 miliarde lei alocaţii în 
completarea veniturilor proprii ale instituţiilor 
publice, 204,4 miliarde lei transferuri şi 73,8 
miliarde lei cheltuieli de capital. 

Domnul deputat Popa Aron propune 
modificarea alin.(1) al art.20, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică 
sunt în sumă de 1.591,2 miliarde lei, din care: 311,2 
miliarde lei cheltuieli de personal, 1.000,9 miliarde 
lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,9 miliarde lei 
alocaţii în completarea veniturilor proprii ale 
instituţiilor publice, 204,4 miliarde lei transferuri şi 
73,8 miliarde lei cheltuieli de capital.“ 

 
 
Cheltuieli pentru datoria publică 

reprezintă obligaţii ale statului care nu pot fi 
amânate la plată. 
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67. Art.22(1) Cheltuielile pentru datoria 
publică se stabilesc în sumă de 20.177,7 
miliarde lei, din care: 15.830,9 miliarde lei 
dobânzi la datoria publică internă, 466,9 
miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice 
externe care, potrivit reglementărilor legale, se 
plătesc de la bugetul de stat, 1.644,9 miliarde 
lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi 
plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor 
acordate de stat în condiţiile legii, 2.235,0 
miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei 
publice externe în care sunt incluse şi 
diferenţele de curs nefavorabile aferente 
rambursării ratelor scadente la împrumuturile 
externe contractate pentru susţinerea balanţei de 
plăţi şi pentru ajustare structurală. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Marin Cristea au propus 
modificarea alin.(1) al art.22, astfel: 

„(1) Cheltuielile pentru datoria publică se 
stabilesc în sumă de 19.177,7 miliarde lei, din care: 
15.830,9 miliarde lei dobânzi la datoria publică 
internă, 466,9 miliarde lei dobânzi aferente datoriei 
publice externe care, potrivit reglementărilor legale, 
se plătesc de la bugetul de stat, 1.644,9 miliarde lei 
cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea 
titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de 
stat în condiţiile legii, 2.235,0 miliarde lei diferenţe 
de curs aferente datoriei publice externe în care sunt 
incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente 
rambursării ratelor scadente la împrumuturile 
externe contractate pentru susţinerea balanţei de 
plăţi şi pentru ajustare structurală.“ 

 
 
 
 
 
 
Cheltuielile pentru datoria publică 

reprezintă obligaţii interne şi externe ale 
statului care nu pot fi amânate la plată şi au 
fost stabilite pe bază de calcule având în 
vedere obligaţiile pentru anul 1998. 
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68. Art.22(3) O parte a cheltuielilor pentru 
dobânzile aferente datoriei publice interne 
constituită ca urmare a aplicării programului de 
restructurare a Băncii Agricole - S.A., potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului pentru întocmirea bilanţului 
contabil special şi regularizarea unor credite şi 
dobânzi clasificate în categoria “pierdere” la 
Banca Agricolă - S.A.,  nr.43/1997, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.48/1997, se suportă din 
vărsămintele din privatizare pentru constituirea 
fondului la dispoziţia Guvernului. Până la 
încasarea vărsămintelor respective, sumele 
necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi 
alocate în avans în cadrul resurselor generale 
ale bugetului de stat. 

Domnul deputat Aron Popa propune 
reducerea cu 800,0 miliarde lei a sumei alocate 
pentru serviciul datoriei publice determinată de 
preluarea la datoria publică potrivit programului de 
restructurare a Băncii Agricole - S.A. şi majorarea 
corespunzătoare a sumelor alocate pentru sectoarele 
de sănătate (400,0 miliarde lei) şi cercetare (400,0 
miliarde lei). 

Vezi motivaţia de la nr.crt.67.  
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69. Art.22(3) O parte a cheltuielilor pentru 
dobânzile aferente datoriei publice interne 
constituită ca urmare a aplicării programului de 
restructurare a Băncii Agricole - S.A., potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului pentru întocmirea bilanţului 
contabil special şi regularizarea unor credite şi 
dobânzi clasificate în categoria “pierdere” la 
Banca Agricolă - S.A.,  nr.43/1997, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.48/1997, se suportă din 
vărsămintele din privatizare pentru constituirea 
fondului la dispoziţia Guvernului. Până la 
încasarea vărsămintelor respective, sumele 
necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi 
alocate în avans în cadrul resurselor generale 
ale bugetului de stat. 

Domnul deputat Popa Nicolae propune 
modificarea alin.(3) al art.22, astfel: 

„(3) O parte a cheltuielilor pentru dobânzile 
aferente datoriei publice interne constituită ca 
urmare a aplicării programului de restructurare a 
Băncii Agricole - S.A., de 1.093,0 miliarde lei din 
cele 5.891,3 miliarde lei provenite din privatizarea 
societăţilor comerciale. Iniţial suma fiind de 1.893,0 
miliarde lei potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului pentru întocmirea bilanţului 
contabil special şi regularizarea unor credite şi 
dobânzi clasificate în categoria “pierdere” la Banca 
Agricolă - S.A.,  nr.43/1997, modificată şi 
completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.48/1997, se suportă din vărsămintele din 
privatizare pentru constituirea fondului la dispoziţia 
Guvernului. Până la încasarea vărsămintelor 
respective, sumele necesare efectuării acestor 
cheltuieli vor fi alocate în avans în cadrul resurselor 
generale ale bugetului de stat.“ 

 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.67.  
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70. Art.22(3) O parte a cheltuielilor pentru 
dobânzile aferente datoriei publice interne 
constituită ca urmare a aplicării programului de 
restructurare a Băncii Agricole - S.A., potrivit 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului pentru întocmirea bilanţului 
contabil special şi regularizarea unor credite şi 
dobânzi clasificate în categoria “pierdere” la 
Banca Agricolă - S.A.,  nr.43/1997, modificată 
şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.48/1997, se suportă din 
vărsămintele din privatizare pentru constituirea 
fondului la dispoziţia Guvernului. Până la 
încasarea vărsămintelor respective, sumele 
necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi 
alocate în avans în cadrul resurselor generale 
ale bugetului de stat. 

Domnul senator Marin Stelian propune 
eliminarea. 

Nu se justifică, întrucât Ordonanţele 
Guvernului nr.43/1997 şi nr.48/1997 sunt în 
vigoare. 
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71. Art.23(1) În anul 1998, prin bugetul de 
stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 
2.494,8 miliarde lei, din care: 153,9 miliarde lei 
pentru finalizarea unor obiective aprobate prin 
convenţii bilaterale şi acorduri 
interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru 
persoanele care beneficiază de statutul de 
refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă, 
940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii 
şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 

(2) Modul de acordare a împrumuturilor 
pentru acoperirea arieratelor către Regia 
Autonomă de Electricitate RENEL şi Regia 
Autonomă ROMGAZ Mediaş se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune: 

- să se elimine la alin.(1) al art.23 partea 
finală: „…şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ“. 

 
 
 
 
 
- se propune eliminarea integrală. 

Nu se justifică, deoarece Ordonanţa 
Guvernului nr.30/1997 prevede alocarea de 
fonduri de la bugetul de stat pentru achitarea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 

72. Art.23(1) În anul 1998, prin bugetul de 
stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 
2.494,8 miliarde lei, din care: 153,9 miliarde lei 
pentru finalizarea unor obiective aprobate prin 
convenţii bilaterale şi acorduri 
interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru 
persoanele care beneficiază de statutul de 
refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă, 
940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii 
şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 

Domnul deputat independent Nicolae Popa 
propune modificarea art.23(1), după cum urmează: 

„(1) În anul 1998, prin bugetul de stat se vor 
acorda împrumuturi în sumă de 2.494,8 miliarde lei, 
din care: 153,9 miliarde lei pentru finalizarea unor 
obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi 
acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei 
pentru persoanele care beneficiază de statutul de 
refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă, 
1.340,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii şi 
1.000,0 miliarde lei pentru acoperirea arieratelor 
către RENEL şi ROMGAZ.“ 

 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.71.  
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73. Art.23(1) În anul 1998, prin bugetul de 
stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 
2.494,8 miliarde lei, din care: 153,9 miliarde lei 
pentru finalizarea unor obiective aprobate prin 
convenţii bilaterale şi acorduri 
interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru 
persoanele care beneficiază de statutul de 
refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă, 
940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii 
şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 

Domnul deputat Barbu Piţigoi propune 
eliminarea alineatului. 

Nu se justifică, deoarece aceste 
împrumuturi se acordă pentru finalizarea unor 
obiective aprobate prin acorduri 
interguvernamentale, precum şi pentru 
sprijinirea unor sectoare ale economiei 
noastre. 

74. Art.23(1) În anul 1998, prin bugetul de 
stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 
2.494,8 miliarde lei, din care: 153,9 miliarde lei 
pentru finalizarea unor obiective aprobate prin 
convenţii bilaterale şi acorduri 
interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru 
persoanele care beneficiază de statutul de 
refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă, 
940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii 
şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 

Domnul deputat Barbu Piţigoi a propus, iar 
Comisia pentru industrii şi servicii a respins 
amendamentul formulat la alin.(1) al art.23, astfel: 

„(1) Din suma de 153,9 miliarde lei - 
împrumuturi pentru finalizarea unor obiective 
aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri 
interguvernamentale, se transferă 70,0 miliarde lei 
pentru întreţinere şi lucrări la C.F. Piteşti - Vâlcele - 
Râmnicu Vâlcea - neincluse în Anexa nr.3/23 a 
Ministerului Transporturilor sau la Anexa nr.3/19 
pentru suplimentarea A.H.E. Dâmboviţa, 
Dragoslavele Satic (poziţia 23).“ 

 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.73. 
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75. Art.23(1) În anul 1998, prin bugetul de 
stat se vor acorda împrumuturi în sumă de 
2.494,8 miliarde lei, din care: 153,9 miliarde lei 
pentru finalizarea unor obiective aprobate prin 
convenţii bilaterale şi acorduri 
interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru 
persoanele care beneficiază de statutul de 
refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă, 
940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii 
şi 1.400,0 miliarde lei pentru acoperirea 
arieratelor către RENEL şi ROMGAZ. 

Domnul deputat Florian Bercea propune 
eliminarea sintagmei „împrumuturi în“. 

Nu se justifică, întrucât fondurile 
respective sunt alocate sub formă de 
împrumuturi având în vedere recuperarea 
acestora şi nu cu titlu definitiv. 

76. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Domnul deputat Nicolae Popa propune 
alocarea sumei de 400,0 miliarde lei societăţilor 
comerciale specializate pentru acordarea de facilităţi 
şi de stimulare a activităţii de export prin reducerea 
cu aceeaşi sumă a fondului constituit din 
vărsămintele din privatizare. 

Nu se justifică, întrucât fondul respectiv 
se va utiliza pentru cheltuieli de restructurare 
şi reformă a sectoarelor industriale şi agricole. 

77. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune modificarea art.24, lit.d), astfel:

„lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului 
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 
3.600,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor 
de restructurare şi reformă care vor fi aprobate de 
către Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele 
industrie 2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 
miliarde lei, recapitalizarea Băncii de Export-Import 
- EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei şi 100,0 
miliarde lei pentru sprijinirea şi dezvoltarea 
întreprinderilor mici şi mijlocii.“ 

 
 
Pentru suplimentarea cu 100,0 miliarde 

lei a fondului respectiv nu se precizează sursa 
de majorare a acestuia. 
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78. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor propune reformularea art.24, lit.d), 
astfel: 

„lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului 
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 
3.500,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor 
de restructurare şi reformă care vor fi aprobate de 
Guvern. Sumele se vor aloca conform Anexei nr.21 
(care se adaugă la proiectul bugetului de stat), care 
cuprinde defalcarea sumelor menţionate pe proiecte 
şi destinaţii, pentru sectoarele industrie 2.800,0 
miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde lei, 
recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei.“ 

 
 
Constituirea fondului respectiv în afara 

bugetului de stat contravine prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998, 
care este lege organică. 

79. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Grupul parlamentar al P.D.S.R. din Camera 
Deputaţilor şi domnul deputat Dumitru Popescu 
propun completarea art.24, lit.d), astfel: 

„lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului 
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 
3.500,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor 
de restructurare şi reformă care vor fi aprobate de 
către Guvern, pe baza documentaţiilor tehnice 
elaborate de ministerul de resort. Sumele se vor 
aloca pentru sectoarele industrie 2.800,0 miliarde 
lei, agricultură 500,0 miliarde lei şi recapitalizarea 
Băncii de Export-Import - EXIMBANK - S.A. 
200,0 miliarde lei.“ 

Nu se justifică, întrucât sumele 
respective se vor aloca pe baza programelor 
de restructurare şi reformă elaborate de 
ministerele implicate. 

Amendamentul a fost reformulat şi se 
regăseşte la nr.crt.33 din anexa nr.1 la raport.  
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80. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Domnul deputat Nicolae Popa propune 
introducerea sumei de 500,0 miliarde lei pentru 
dezvoltarea, relansarea şi susţinerea programului de 
dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii prin 
reducerea sumei alocate pentru sectoarele industriei 
cu 800,0 miliarde lei, reducerea sumei prevăzută 
pentru recapitalizarea EXIMBANK cu 100,0 
miliarde lei şi cu 400,0 miliarde lei creditele alocate 
pentru stimularea exportului. 

Nu se justifică, întrucât în anul 1998, 
întreprinderile mici şi mijlocii vor fi sprijinite 
dintr-un împrumut extern. 

81. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului 
propun modificarea art.24, lit.d), după cum 
urmează: 

„d) Fondul la dispoziţia Guvernului constituit 
din vărsăminte din privatizare, în sumă de 3.500,0 
miliarde lei pentru susţinerea programelor de 
restructurare şi reformă care vor fi aprobate de către 
Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele 
industrie 2.800,0 miliarde lei, din care 280 miliarde 
lei pentru programele de cercetare-dezvoltare în 
vederea restructurării şi reformei în industrie, 
agricultură 500,0 miliarde lei, din care 50,0 miliarde 
lei pentru cercetare-dezvoltare în vederea 
restructurării şi reformei în agricultură şi 
recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei.“ 

 
 
 
 
Amendamentul propus contravine 

prevederilor art.9(4) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea 
societăţilor comerciale. 

Potrivit prevederilor art.24(d) utilizarea 
Fondului la dispoziţia Guvernului constituit 
din vărsăminte din privatizare pentru 
susţinerea programelor de restructurare şi 
reformă în industrie şi agricultură se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului. 
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82. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune modificarea textului articolului, 
precum şi modificarea, în sensul majorării, a 
fondului la dispoziţia Guvernului şi a sumei 
destinate pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, astfel: 

„d) Fondul la dispoziţia Guvernului constituit 
din vărsăminte din privatizare, în sumă de 4.000,0 
miliarde lei pentru susţinerea programelor de 
restructurare şi reformă care vor fi aprobate de către 
Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele 
industrie 2.800,0 miliarde lei conform anexei nr.21, 
agricultură 500,0 miliarde lei conform anexei nr.22, 
recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei şi 500,0 
miliarde lei pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii.“ 

 
 
 
 
 
 
Majorarea veniturilor din privatizare nu 

este realizabilă, iar sumele vor fi alocate prin 
hotărâre a Guvernului pe baza programelor de 
restructurare şi reformă, potrivit prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/1998. 

83. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Comisia economică a Senatului propune ca la 
art.24, lit.d) capitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. să se facă cu suma de 1.000,0 
miliarde lei în loc de 200,0 miliarde lei pentru 
sprijinirea exporturilor, iar sursele de finanţare vor 
fi următoarele: 

- 200,0 miliarde lei prevauzte iniţial; 
- 800,0 miliarde lei prin diminuarea sumei de 

2.800,0 miliarde lei prevăzute la acest articol pentru 
programele de restructurare şi reformă în industrie. 

Nu se justifică, întrucât sumele 
respective se vor aloca pe baza programelor 
de restructurare şi reformă elaborate de 
ministerele implicate. 
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84. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport ale Camerei Deputaţilor şi Senatului propun ca 
textul literei d) al art.24 să se modifice, după cum 
urmează: 

„lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului 
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 
3.500,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor 
de restructurare şi reformă care vor fi aprobate de 
către Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele: 
industrie 2.800,0 miliarde lei - din care 280,0 
miliarde lei pentru programele de cercetare-
dezvoltare în vederea restructurării şi reformei în 
industrie, agricultură 500,0 miliarde lei - din care 
50,0 miliarde lei pentru cercetare-dezvoltare în 
vederea restructurării şi reformei în agricultură şi 
recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei.“ 

 
 
 
 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.88/1997 nu prevede astfel de destinaţii ale 
veniturilor din privatizare. 

85. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Domnul deputat Popa Nicolae propune 
modificarea art.24, litd), astfel: 

„lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului 
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 
3.100,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor 
de restructurare şi reformă care vor fi aprobate de 
către Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele: 
industrie 2.000,0 miliarde lei, agricultură 500,0 
miliarde lei, 500,0 miliarde lei sectorul 
întreprinderilor mici şi mijlocii; recapitalizarea 
Băncii de Export-Import - EXIMBANK - S.A. 
100,0 miliarde lei.“ 

 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.80.  
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86. Art.24, lit.d) Fondul la dispoziţia 
Guvernului constituit din vărsăminte din 
privatizare, în sumă de 3.500,0 miliarde lei 
pentru susţinerea programelor de restructurare 
şi reformă care vor fi aprobate de către Guvern. 
Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 
2.800,0 miliarde lei, agricultură 500,0 miliarde 
lei şi recapitalizarea Băncii de Export-Import - 
EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei. 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune suplimentarea fondului la 
dispoziţia Guvernului, precum şi completarea 
textului, astfel: 

„lit.d) Fondul la dispoziţia Guvernului 
constituit din vărsăminte din privatizare, în sumă de 
4.000,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor 
de restructurare şi reformă care vor fi aprobate de 
către Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele 
industrie 2.800,0 miliarde lei, conform Anexei 
nr.21, agricultură 500,0 miliarde lei, conform 
Anexei nr.22, recapitalizarea Băncii de Export-
Import - EXIMBANK - S.A. 200,0 miliarde lei şi 
500,0 miliarde lei pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii.“ 

 
 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.78 şi 

nr.crt.80.  

87. Art.24, lit.e) nouă  Domnul deputat independent Nicolae Popa 
propune la art.24 să se introducă o nouă literă, litera 
e), cu următorul conţinut: 

„e) Fondul pentru stimularea exportului din 
vărsămintele din privatizare la dispoziţia 
Guvernului în sumă de 400,0 miliarde lei.“ 

În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.88/1997, nu se prevede utilizarea 
veniturilor din privatizare pentru stimularea 
exportului. 

88. Art.24, lit.f) nouă Comisia economică a Senatului propune să se 
prevadă suma de 1.800,0 miliarde lei pentru 
bonificarea cu 50% a dobânzilor la creditele 
contractate de întreprinderile mici şi mijlocii cu 
capital majoritar privat şi cu maximum 250 salariaţi, 
pentru investiţii în dezvoltarea activităţilor de 
producţie şi servicii. 

Nu se specifică sursele bugetare, în 
condiţiile legii. 
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89. Art.28(2), lit.a) asigurarea protecţiei 
sociale vizând energia termică livrată 
populaţiei, la care prin cumularea preţului cu 
ridicata al producătorilor cu tariful de 
distribuţie se depăşeşte nivelul maxim al 
preţului de livrare stabilit pentru populaţie, cu 
excepţia preţului cu ridicata al energiei termice 
livrate de Regia Autonomă de Electricitate 
„RENEL” în calitate de producător, a sumelor 
necesare pentru decontarea tichetelor valorice 
reprezentând ajutoare pentru unele categorii ale 
populaţiei pentru plata cheltuielilor 
suplimentare la energia termică, potrivit 
dispoziţiilor legale, precum şi asigurarea 
funcţionalităţii serviciilor de transport urban în 
comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, 
care pot fi acoperite în completare din venituri 
proprii şi sume defalcate din impozitul pe 
salarii; 

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare propune următorul amendament: 

- domnul deputat Corneliu Ruse propune 
modificarea art.28(2), lit.a), astfel: 

„a) asigurarea protecţiei sociale vizând 
energia termică livrată populaţiei, la care prin 
cumularea preţului cu ridicata al producătorilor cu 
tariful de distribuţie se depăşeşte nivelul maxim al 
preţului de livrare stabilit pentru populaţie, cu 
excepţia preţului cu ridicata al energiei termice 
livrate de Regia Autonomă de Electricitate 
„RENEL” în calitate de producător, a sumelor 
necesare pentru decontarea tichetelor valorice 
reprezentând ajutoare pentru unele categorii ale 
populaţiei pentru plata cheltuielilor suplimentare la 
energia termică, potrivit dispoziţiilor legale, precum 
şi asigurarea funcţionalităţii serviciilor de transport 
în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, 
care pot fi acoperite în completare din venituri 
proprii şi sume defalcate din impozitul pe salarii;“ 

Nu poate fi eliminat cuvântul „urban“, 
întrucât, potrivit dispoziţiilor legale 
autorităţile publice locale subvenţionează din 
bugetele locale numai transportul urban în 
comun de călători. 
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90. Art.28(2) În anul 1998 se acordă 
transferuri din bugetul de stat către bugetele 
locale în sumă de 5.215,6 miliarde lei, potrivit 
anexei nr.6, cu următoarele destinaţii: 

a) asigurarea protecţiei sociale vizând 
energia termică livrată populaţiei, la care prin 
cumularea preţului cu ridicata al producătorilor 
cu tariful de distribuţie se depăşeşte nivelul 
maxim al preţului de livrare stabilit pentru 
populaţie, cu excepţia preţului cu ridicata al 
energiei termice livrate de Regia Autonomă de 
Electricitate „RENEL” în calitate de 
producător, a sumelor necesare pentru 
decontarea tichetelor valorice reprezentând 
ajutoare pentru unele categorii ale populaţiei 
pentru plata cheltuielilor suplimentare la 
energia termică, potrivit dispoziţiilor legale, 
precum şi asigurarea funcţionalităţii serviciilor 
de transport urban în comun, de călători, 
potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite 
în completare din venituri proprii şi sume 
defalcate din impozitul pe salarii; 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului 
propun introducerea după lit.a) a unei noi lit.a1), cu 
următorul conţinut: 

„a1) Costurile pentru energia electrică, 
termoficare, gaze, apă şi alte cheltuieli comunale 
pentru unităţile, institutele de învăţământ şi casele 
de copii vor fi calculate la nivel de tarif al 
consumurilor casnice“. 

Creditele propuse în bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi în 
bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor 
materiale şi a serviciilor aferente unităţilor şi 
instituţiilor de învăţământ includ şi sumele 
pentru plata la tarif integral al costurilor 
pentru energia electrică, termoficare, gaze şi a 
altor cheltuieli comunale. În cazul în care se 
promovează propunerea de plată a costurilor 
respective la tariful consumatorilor casnici, 
este necesară diminuarea creditelor bugetare 
prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi bugetele locale şi cuprinderea 
sumelor corespunzătoare reducerilor efectuate 
ca subvenţii pentru furnizorii de astfel de 
servicii. 
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91. Art.28(2), lit.b) cheltuieli de capital la 
obiective şi lucrări de investiţii de natura celor 
prevăzute în anexa nr.7, integral sau în 
completarea surselor proprii, a altor fonduri 
legal constituite pentru finanţarea unor astfel de 
investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu această 
destinaţie prin bugetele locale, pentru investiţii 
finanţate parţial din împrumuturi externe, 
precum şi pentru finanţarea programului 
privind pietruirea drumurilor comunale şi 
alimentarea cu apă a satelor. 

Domnul deputat Virgil Petrescu - Grupul 
parlamentar P.N.T.C.D. civic ecologist propune la 
rândul 6 să se elimine sintagma „precum şi“, iar la 
rândul 8 să se completeze cu următorul text: 
„precum şi pentru procurarea, instalarea şi 
modernizarea centralelor şi microcentralelor termice 
de scară sau de bloc“.. 

Nu se justifică, întrucât investiţiile 
respective se realizează din sursele proprii ale 
asociaţiilor de proprietari. 

92. Art.28(2), lit.b) cheltuieli de capital la 
obiective şi lucrări de investiţii de natura celor 
prevăzute în anexa nr.7, integral sau în 
completarea surselor proprii, a altor fonduri 
legal constituite pentru finanţarea unor astfel de 
investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu această 
destinaţie prin bugetele locale, pentru investiţii 
finanţate parţial din împrumuturi externe, 
precum şi pentru finanţarea programului 
privind pietruirea drumurilor comunale şi 
alimentarea cu apă a satelor. 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Virgil Petrescu au propus 
reformularea literei b), alin.(2) al art.28, astfel: 

“b) cheltuieli de capital la obiective şi lucrări 
de investiţii de natura celor prevăzute în anexa nr.7, 
integral sau în completarea surselor proprii, a altor 
fonduri legal constituite pentru finanţarea unor 
astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu 
această destinaţie prin bugetele locale, pentru 
investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, 
precum şi pentru finanţarea programului privind 
pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu 
apă a satelor, precum şi pentru procurarea, 
instalarea şi modernizarea centralelor şi 
microcentralelor termice de scară sau de bloc.“ 

 
 
 
 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.91. 



 84 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

93. Art.29(1) Cheltuielile pentru întreţinere 
şi gospodărie, cele pentru reparaţii curente şi 
capitale aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, cheltuielile materiale şi cele 
privind prestările de servicii, cu excepţia 
medicamentelor şi a materialelor sanitare, 
aferente creşelor, drepturile donatorilor 
onorifici de sânge ce se acordă potrivit Legii 
nr.4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea 
terapeutică a sângelui uman şi organizarea 
transfuzională în România, precum şi alte 
cheltuieli care se suportă în conformitate cu 
prevederile Legii asigurărilor sociale de 
sănătate, nr.145/1997, se vor asigura din 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale 
de care aparţin. 

Domnul deputat George Şerban - Grupul 
parlamentar P.D.-U.S.D. propune modificarea 
art.29(1), după cum urmează: 

„(1) Cheltuielile pentru întreţinere şi 
gospodărie, pentru procurarea de material didactic, 
precum şi cele pentru reparaţii curente şi capitale 
aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, 
cheltuielile materiale şi cele privind prestările de 
servicii, cu excepţia medicamentelor şi a 
materialelor sanitare, aferente creşelor, drepturile 
donatorilor onorifici de sânge ce se acordă potrivit 
Legii nr.4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea 
terapeutică a sângelui uman şi organizarea 
transfuzională în România, precum şi alte cheltuieli 
care se suportă în conformitate cu prevederile Legii 
asigurărilor sociale de sănătate, nr.145/1997, se vor 
asigura din bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale de care aparţin.“ 

 
 
 
Propunerea respectivă nu se încadrează 

în prevederile Legii învăţământului 
nr.84/1995; cheltuielile pentru procurarea 
materialului didactic se suportă din bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale. 
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94. Art.29(1) Cheltuielile pentru întreţinere 
şi gospodărie, cele pentru reparaţii curente şi 
capitale aferente unităţilor de învăţământ 
preuniversitar, cheltuielile materiale şi cele 
privind prestările de servicii, cu excepţia 
medicamentelor şi a materialelor sanitare, 
aferente creşelor, drepturile donatorilor 
onorifici de sânge ce se acordă potrivit Legii 
nr.4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea 
terapeutică a sângelui uman şi organizarea 
transfuzională în România, precum şi alte 
cheltuieli care se suportă în conformitate cu 
prevederile Legii asigurărilor sociale de 
sănătate, nr.145/1997, se vor asigura din 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale 
de care aparţin. 

Domnul deputat Romulus Moucha, Grupul 
parlamentar P.D.S.R., propune să se precizeze exact 
care este procentul sau suma ce se suportă ca 
subvenţie de la bugetul local pentru constituirea 
fondului de asigurări sociale de sănătate în baza 
art.51, pct.B din Legea nr.145/1997 şi să se 
majoreze cu aceasta sursele de venit ale judeţului, 
respectiv „din bugetul de stat sumele defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998.“ 

Legea nr.145/1997 nu prevede un astfel 
de procent. 

95. Art.30(2) Criteriile de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe 
judeţe, sunt prevăzute în anexa nr.10 şi vor fi 
utilizate şi în repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, în 
funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, 
de situaţia economică, socială şi demografică a 
acestora. 

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu-
Geamăn propune modificarea alin.(2), după cum 
urmează: 

„(2) Criteriile de determinare a sumelor 
defalcate din impozitul pe salarii, pe judeţe, sunt 
prevăzute în anexa nr.10 şi pot fi utilizate orientativ 
şi în repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
din cadrul judeţului, în funcţie de condiţiile 
specifice fiecărei localităţi, de situaţia economică, 
socială şi demografică a acestora“. 

 
 
 
Prin acest alineat s-a dat curs 

prevederilor art.23(1) din Legea privind 
finanţele publice, nr.72/1996 care prevede că, 
prin legea bugetară anuală, se stabilesc cote 
sau sume defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, precum şi criterii de 
determinare a acestora pe unităţi 
administrativ-teritoriale. Amendamentul 
propus nu este imperativ, aşa cum trebuie să 
fie un text de lege. 
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96. Art.30(2) Criteriile de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe 
judeţe, sunt prevăzute în anexa nr.10 şi vor fi 
utilizate şi în repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, în 
funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, 
de situaţia economică, socială şi demografică a 
acestora. 

Domnul deputat Romulus Moucha, Grupul 
parlamentar P.D.S.R., propune să se introducă ca şi 
criterii de repartizare a sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii, pe lângă criteriile prevăzute în 
Anexa nr.10 şi următoarele: 

„- numărul de unităţi de asistenţă socială; 
- numărul de asistaţi în aceste unităţi.“ 

Criteriile privind numărul de unităţi de 
asistenţă socială şi numărul de asistaţi din 
aceste unităţi propuse în amendament nu fac 
obiectul unor date precise în Anuarul statistic 
al României. 

97. Art.30(3) La repartizarea sumelor 
defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi 
administrativ-teritoriale se vor asigura, cu 
prioritate, fondurile necesare pentru cheltuielile 
de asistenţă socială, stabilindu-se limite minime 
de fonduri, cuantificate pe fiecare din 
categoriile de cămine prezentate la punctul 3 
din anexa nr.9 la prezenta lege, inclusiv pentru 
susţinerea serviciilor publice specializate pentru 
protecţia copilului. 

Domnul deputat  Tamás Sándor, propune 
Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci eliminarea 
alineatului 3 deoarece nu există criterii de 
repartizare a sumelor defalcate în anexa nr. 10 
pentru activităţile de asistenţă socială. 

Stabilirea priorităţilor în repartizarea 
fondurilor pe unităţi de asistenţă socială să fie de 
competenţa consiliilor locale şi judeţene.   

Nu se justifica, întrucât textul respectiv 
este necesar pentru a se evita situaţiile create 
în anii anteriori, când unităţilor de asistenţă 
socială nu li s-au asigurat fondurile necesare 
finanţării cheltuielilor de funcţionare. 

98. Art.30(3) La repartizarea sumelor 
defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi 
administrativ-teritoriale se vor asigura, cu 
prioritate, fondurile necesare pentru cheltuielile 
de asistenţă socială, stabilindu-se limite minime 
de fonduri, cuantificate pe fiecare din 
categoriile de cămine prezentate la punctul 3 
din anexa nr.9 la prezenta lege, inclusiv pentru 
susţinerea serviciilor publice specializate pentru 
protecţia copilului. 

Domnii deputaţi Nagy Istvan şi Raduly Robert 
propun reformularea textului astfel: 

„(3) La repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe unităţi administrativ-
teritoriale se vor asigura, cu prioritate, fondurile 
necesare pentru cheltuielile de asistenţă socială.“ 

. 

 
 
Nu se justifică, întrucât concomitent cu 

repartizarea sumelor defalcate din impozitul 
pe salarii trebuie stabilite şi limite minime 
care trebuie asigurate pentru asistenţă socială. 



 87 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

99. Art.30(4) Criteriul de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
pentru cheltuielile de învăţământ, prevăzut la 
punctul 6 din anexa nr.10, este obligatoriu 
pentru toate unităţile administrativ-teritoriale. 

 

Domnul deputat Tamás Sándor, propune 
Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci eliminarea 
alineatului 4 pentru următoarele motive: 
           - începând din  anul 1990 reparaţiile capitale 
la instituţiile de învăţământ s-au executat cu luarea 
în considerare a programelor prioritare stabilite în 
funcţie de necesităţi; 
         - de aceste programe prioritare au beneficiat, 
în primul rând, unităţile de învăţământ cu un număr 
mare de elevi şi cele la care clădirile au fost 
degradate; 
         - stabilirea cotei în funcţie de numărul elevilor 
ar defavoriza unităţile cu un număr scăzut de elevi, 
şi ar exclude derularea normală a programelor 
prioritare stabilite şi începute. 

Introducerea alineatului respectiv a fost 
necesară, deoarece în anul 1997 majoritatea 
ordonatorilor principali de credite au solicitat 
în mod nejustificat suplimentarea mijloacelor 
de echilibrare a bugetelor locale, în special, 
pentru acţiunea de învăţământ în condiţiile în 
care, pe total ţară, acoperirea de către unităţile 
administrativ-teritoriale a cheltuielilor pentru 
învăţământ a reprezentat 21,9% din sumele 
defalcate din impozitul pe salarii faţă de 
34,0% cât era prevăzut în anexa nr.10 la 
Legea bugetului de stat pe anul 1997. 

100. Art.30(4) Criteriul de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
pentru cheltuielile de învăţământ, prevăzut la 
punctul 6 din anexa nr.10, este obligatoriu 
pentru toate unităţile administrativ-teritoriale. 

Domnii deputaţi Nagy Istvan, Raduly Robert 
şi Adrian Tudor Moroianu-Geamăn propun 
eliminarea alin.(4) al art.30. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.99.  

101. Art.30(4) Criteriul de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
pentru cheltuielile de învăţământ, prevăzut la 
punctul 6 din anexa nr.10, este obligatoriu 
pentru toate unităţile administrativ-teritoriale. 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului 
propun modificarea art.30(4), astfel: 

„ (4) Criteriul de determinare, precum şi 
alocarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
pentru cheltuielile de învăţământ de 45%, prevăzute 
la pct.6 din Anexa nr.10, sunt obligatorii pentru 
toate unităţile administrativ-teritoriale“. 

 
 
 
 
Nu se justifică, deoarece criteriul este 

pentru determinarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii în funcţie de procentul 
alocat pentru cheltuielile de învăţământ, în 
etapele de elaborare şi aprobare a bugetelor 
locale. 
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102. Art.30(4) Criteriul de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
pentru cheltuielile de învăţământ, prevăzut la 
punctul 6 din anexa nr.10, este obligatoriu 
pentru toate unităţile administrativ-teritoriale. 

Doamna deputat Filipescu Ileana propune 
eliminarea alineatului deoarece prin aplicarea sa 
fondurile ce s-ar cuveni pentru acţiunea de 
învăţământ sunt disproporţionate faţă de cele 
prevăzute în proiectul de buget. 

Textul din proiectul de lege are în 
vedere asigurarea fondurilor necesare 
funcţionării în condiţii normale a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar. 

103. Art.30(4) Criteriul de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
pentru cheltuielile de învăţământ, prevăzut la 
punctul 6 din anexa nr.10, este obligatoriu 
pentru toate unităţile administrativ-teritoriale. 

Domnul deputat Petre Partal propune 
eliminarea alin.(4) al art.30 şi reformularea lui, 
astfel: 

„(4) La repartizarea pe unităţilor 
administrativ-teritoriale din cadrul judeţului a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii, se va ţine 
seama de criteriile de determinare, conform anexei 
nr.10, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei 
localităţi, de situaţia economică, socială şi 
demografică a acestora.“ 

 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.102.  

104. Art.30(4) Criteriul de determinare a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
pentru cheltuielile de învăţământ, prevăzut la 
punctul 6 din anexa nr.10, este obligatoriu 
pentru toate unităţile administrativ-teritoriale. 

Comisia economică din Senat propune 
eliminarea alin.(4) al art.30 şi înlocuirea lui cu 
următoarea redactare: 

„(4) La repartizarea pe unităţile administrativ-
teritoriale din cadrul judeţului a sumelor defalcate 
din impozitul pe salarii, se va ţine seama de 
criteriile de determinare conform Anexei nr.10, în 
funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de 
situaţia economică, socială şi demografică a 
acestora“. 

 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.102.  
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105. Art.34(1) La propunerea justificată a 
ordonatorilor principali de credite, în funcţie de 
derularea procesului investiţional şi de evoluţia 
preţurilor, se autorizează Guvernul, prin 
Ministerul Finanţelor, să aprobe, până la 31 
octombrie 1998, modificări valorice în listele 
de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi 
ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu excepţia 
majorării poziţiei „alte cheltuieli de investiţii”, 
cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital 
aprobate la capitolul respectiv. 

Un grup de senatori şi deputaţi din judeţul 
Suceava propune ca termenul de modificare a 
listelor de investiţii să nu se limiteze la data de 31 
octombrie 1998. 

 

Nu se justifică eliminarea termenului, 
întrucât modificările valorice în listele de 
investiţii anexe la bugetele locale trebuie să se 
efectueze înainte de angajarea fondurilor 
respective pentru alte obiective de investiţii. 

106. Art.34(1) La propunerea justificată a 
ordonatorilor principali de credite, în funcţie de 
derularea procesului investiţional şi de evoluţia 
preţurilor, se autorizează Guvernul, prin 
Ministerul Finanţelor, să aprobe, până la 31 
octombrie 1998, modificări valorice în listele 
de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi 
ale celorlalte organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale, cu excepţia 
majorării poziţiei „alte cheltuieli de investiţii”, 
cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital 
aprobate la capitolul respectiv. 

(2) Modificarea listelor de investiţii, 
anexe la bugetele locale, în condiţiile 
alineatului precedent, se aprobă de către fiecare 
consiliu local sau consiliu judeţean, după caz. 

Domnul deputat Vitcu Mihai propune 
modificarea alin.(2) al articolului, în sensul 
eliminării din text a termenului de modificare a 
listei de investiţii anexă la bugetele locale. 

Nu se justifică eliminarea termenului, 
întrucât modificările valorice în listele de 
investiţii anexe la bugetele locale trebuie să se 
efectueze înainte de angajarea fondurilor 
respective pentru alte obiective de investiţii. 

107. Art.34(2) Modificarea listelor de 
investiţii, anexe la bugetele locale, în condiţiile 
alineatului precedent, se aprobă de către fiecare 
consiliu local sau consiliu judeţean, după caz. 

Senatorii şi deputaţii judeţului Suceava 
propun ca „Termenul de modificarea a listei de 
investiţii, anexă la bugetele locale să nu se 
limiteze.“ 

Vezi motivaţia de la nr.crt.106.  
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108. Art.34(3) 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 şi asistenţă socială, prin majorarea 
prevederilor veniturilor şi cheltuielilor 
bugetului local. 

 

Domnii deputaţi Nagy Istvan, Raduly Robert 
şi Tamás Sándor, propun reformularea acestui 
articol astfel: 

„(3) Autorităţile administraţiei publice locale 
îşi pot rectifica bugetele locale cu sumele încasate 
din veniturile proprii ale bugetelor locale respective, 
peste cele aprobate, prin majorarea prevederilor 
veniturilor şi cheltuielilor bugetului local. Se 
elimină  astfel restricţia de a rectifica numai la 
activităţile de învăţământ şi asistenţă socială.“ 

Textul a fost reformulat şi se regăseşte 
la nr.crt.35 din anexa nr.1 la raport. 

109. Art.34(3) 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 şi asistenţă socială, prin majorarea 
prevederilor veniturilor şi cheltuielilor 
bugetului local. 

Doamna deputat Filipescu Ileana propune 
eliminarea alineatului deoarece reglementarea 
respectivă se regăseşte în Legea finanţelor publice 
nr.72/1996 (art.62). 

Textul propus în proiectul de lege 
constituie o derogare de la prevederile art.62 
din Legea privind finanţele publice, 
nr.72/1996, în vederea asigurării resurselor 
suplimentare pentru finanţarea cu prioritate a 
cheltuielilor de învăţământ şi asistenţă socială, 
precum şi a altor acţiuni. 

110. Art.35(3) Persoanele juridice care 
realizează venituri din vânzările de produse din 
tutun, ţigări şi băuturi alcoolice contribuie, 
potrivit Ordonanţei Guvernului nr.22/1992 
privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată 
prin Legea nr.114/1992, la fondul special 
pentru sănătate cu o cotă de 1% din sumele 
realizate din vânzarea produselor respective, 
după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea 
adăugată datorate bugetului de stat. 

Domnul senator dr. Bogdan Marinescu 
propune majorarea cotei de la 1% la 10%. 

Nu face obiectul Legii bugetului de stat. 
Este necesară promovarea unui proiect de lege 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1992, aprobată prin Legea nr.114/1992. 
Prin articolul menţionat s-a precizat mai bine 
baza de calcul fără a se interveni asupra 
nivelului cotei. 
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111. Art.35, alin nou Domnul deputat prof. Miloş Aurel propune 
introducerea unui alineat nou, alin.(4), cu următorul 
text: 

„(4) O cotă de 30% din confiscările şi 
amenzile aplicate pentru traficul de droguri şi 
contrabandă cu alcool, ţigări şi cafea vor fi virate în 
fondul special pentru sănătate“. 

Nu face obiectul Legii bugetului de stat. 
Este necesară promovarea unui proiect de lege 
pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1992, aprobată prin Legea nr.114/1992. 

112. Art.35, alin nou Domnul senator Marinescu Bogdan şi domnii 
deputaţi Udrea Florin, Stelian Pop, Ion Berciu şi 
Dumitrean Bazil propun introducerea unui alineat 
nou, alin.(5), cu următorul text: 

„(5) Din impozitul de 38% pe venitul obţinut 
de către persoanele juridice care desfăşoară 
activităţi de asistenţă medicală privată, 10% va fi 
vărsat la fondul special pentru sănătate“. 

 
 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.111.  

113. Art.35, alin nou Domnul senator Morţun Alexandru propune 
introducerea unui alineat nou, alin.(6), cu următorul 
conţinut: 

„(6) Pentru constituirea unui fond pentru 
tratamente în străinătate va fi suplimentată 
impozitarea, cu 5% a veniturilor obţinute din 
practicarea jocurilor de noroc“. 

 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.111.  
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114. Art.35, alin nou Domnii deputaţi Cândrea Vasile şi Dumitrean 
Bazil propun introducerea a trei alineate noi, 
alin.(7), (8) şi (9), cu următorul conţinut: 

„(7) În cazul neachitării la termen, potrivit 
legii, a contribuţiilor ce fac obiectul fondului special 
pentru sănătate, Ministerul Sănătăţii prin organele 
proprii, respectiv direcţiile sanitare, va proceda la 
aplicarea măsurilor de executare silită pentru 
încasarea sumelor cuvenite şi a majorărilor de 
întârziere şi va dispune încasarea sumelor respective 
prin aplicarea dispoziţiilor legale. 

(8) Cheltuielile ocazionate de măsurile de 
executare silită pot fi suportate din cheltuielile de 
administrare a acestui fond, cu aprobarea 
ordonatorului principal. 

(9) Sumele provenite din închirieri de spaţii şi 
vânzări de acţiuni vor fi virate în fondul special 
pentru sănătate“. 

 
 
 
Amendamentele de la alin.(7) şi (8) nu 

se justifică. Aspectele privind executarea silită 
sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului 
nr.108/1998 privind executarea creanţelor la 
fondul iniţial de asigurări sociale de sănătate 
şi fondul special pentru sănătate. 

 
 
 
 
 
 
Nu face obiectul Legii bugetului de stat. 

Este necesară modificarea Ordonanţei 
Guvernului nr.22/1992, aprobată prin Legea 
nr.114/1992. 
 

115. Art.36, alin.(6) nou Comisiile pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, domnul senator 
Stelian Pop propun introducerea unui nou alineat 
(6), având următorul conţinut: 

„(6) Fondul de rezervă al Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate (20%) se va utiliza în 1998 
pentru folosirea acestuia efectiv în asistenţa 
sanitară, urmând ca în anul 1999 aceste sume să fie 
returnate.“ 

 
 
 
 
Nu se justifică, întrucât contravine Legii 

nr.145/1997, care este lege organică. 
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116. Art.40(3) Fondul special al drumurilor 
publice se va utiliza şi pentru acoperirea 
contribuţiei în lei a Guvernului României la 
cofinanţarea lucrărilor şi obiectivelor cuprinse 
în acordurile de împrumut încheiate de statul 
român sau de Administraţia Naţională a 
Drumurilor, având garanţia statului, cu 
organisme financiare internaţionale. 

Grupul parlamentar P.D.S.R propune 
eliminarea alineatului. 

Nu se justifică, întrucât din fondul 
respectiv se asigură şi contribuţia Guvernului 
la cofinanţarea lucrărilor executate din 
împrumuturi externe potrivit acordurilor de 
împrumut. 

117. Art.40, alineat nou Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului 
propun introducerea unui alineat nou (4) la art.40, 
cu următorul conţinut: 

„(4) Din fondul special al drumurilor publice 
suma de 88,9 miliarde lei se va utiliza pentru 
finanţarea unor cercetări în domeniu“. 

Alineatul propus contravine prevederilor 
Legii nr.118/1996 privind constituirea şi 
utilizarea fondului special al drumurilor 
publice, care la cap.III, art.8 stabileşte 
cheltuielile ce se finanţează din acest fond. 

118. Art.40, alineat nou Domnul deputat Istvan Antal propune 
introducerea unui nou alineat, cu următorul 
conţinut: 

„(4) Defalcarea sumelor cuvenite consiliilor 
judeţene din Fondul special al drumurilor publice se 
va acorda în funcţie de lungimea şi starea tehnică a 
drumurilor judeţene“. 

Potrivit Legii nr.118/1996, republicată, 
35% din fondul respectiv se repartizează 
drumurilor publice locale. 
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119. Art.44(1) Regiile autonome, societăţile 
comerciale, societăţile şi companiile naţionale 
şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare 
pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 
1,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat 
anual, cheltuieli care sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil, pentru 
funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi 
sau unităţi aflate în administrarea acestora 
potrivit legii şi anume: grădiniţe, creşe, 
dispensare, cabinete medicale, servicii de 
sănătate acordate în cazul bolilor profesionale 
şi accidentelor de muncă până la internarea într-
o unitate sanitară, muzee, cantine, baze 
sportive, cluburi, cămine de nefamilişti, precum 
şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. 

(2) În limita cotei prevăzute la alin.(1), 
unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru 
acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate 
de procurarea unor daruri pentru copiii 
salariaţilor; acoperirea parţială a costului 
transportului la şi de la locul de muncă al 
salariaţilor; suportarea parţială a costului 
biletelor de tratament sau de odihnă pentru 
salariaţii proprii şi membrii de familie ai 
acestora, inclusiv a transportului; acordarea de 
ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi 
însemnate în gospodăriile proprii datorită 
calamităţilor naturale, precum şi pentru 
acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul 
unor boli grave sau incurabile. 

Comisia pentru industrii şi servicii propune la 
art.44 următoarele: 

„Art.44. - (2) Regiile autonome sau societăţile 
comerciale cu activităţi în domeniul mineritului pot 
efectua suplimentar anual în limita unei cote de 
până la 1% aplicată asupra fondului de salarii 
realizat anual cheltuieli care sunt deductibile la 
calculul profitului impozabil pentru activităţi sau 
unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii 
şi anume: dispensare, cabinete medicale, servicii de 
sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi 
accidentelor de muncă. 

(3) Unităţile menţionate la alin.(2) pot aloca 
sume şi pentru acoperirea parţială sau totală 
conform legii privind facilităţi acordate precum: 
cotele de cărbuni, energie electrică casnică şi 
chiriile pentru locuinţe.“ 

Renumerotarea alineatelor 2, 3, 4 şi 5. 

Amendamentul a fost reformulat şi se 
regăseşte la nr.crt.38 din anexa nr.1 la raport. 
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120. Art.44(2) În limita cotei prevăzute la 
alin.(1), unităţile menţionate pot aloca sume şi 
pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile 
ocazionate de procurarea unor daruri pentru 
copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului 
transportului la şi de la locul de muncă al 
salariaţilor; suportarea parţială a costului 
biletelor de tratament sau de odihnă pentru 
salariaţii proprii şi membrii de familie ai 
acestora, inclusiv a transportului; acordarea de 
ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi 
însemnate în gospodăriile proprii datorită 
calamităţilor naturale, precum şi pentru 
acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul 
unor boli grave sau incurabile. 

Comisiile pentru sănătate şi familie ale 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, domnul deputat 
Dragoş Liviu propun adăugarea la finalul textului a 
sintagmei: „precum şi pentru tratament în străinătate 
şi suportarea cheltuielilor, totale sau parţiale, 
aferente confecţionării de proteze şi orteze“. 

Nu se justifică, întrucât cheltuielile 
respective se suportă potrivit Legii 
nr.145/1997. 

121. Art.44(3) Cheltuielile de natura celor 
prevăzute la alin.(1) şi (2), inclusiv cele 
suportate din transferurile pentru protecţia 
socială, acordate regiilor autonome, societăţilor 
şi companiilor naţionale subvenţionate de la 
bugetul de stat, se prevăd în bugetele de 
venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul 
stabilit şi aprobat de Guvern. 

Comisia pentru industrii şi servicii a Camerei 
Deputaţilor propune modificarea art.44(3), astfel: 

„(3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la 
alin.(1), (11), (2) şi (2)1 inclusiv cele suportate din 
transferurile pentru protecţia socială, acordate 
regiilor autonome, societăţilor şi companiilor 
naţionale subvenţionate de la bugetul de stat, se 
prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern.“ 

Nu se justifică, întrucât amendamentele 
propuse au fost respinse. 

122. Art.44(4) Veniturile de natura celor 
menţionate la alin.(2), realizate de salariaţi, nu 
se supun impozitării. 

Domnii deputaţi Gheorghe Ana, Petre Partal, 
Dan Ioan Popescu şi Ioan Bivolaru propun 
modificarea alin.(4) al art.44 astfel: 

„(4) Veniturile de natura celor menţionate la 
alin.(2), realizate de salariaţi, precum şi veniturile 
realizate din facilităţile acordate pe baza unor 
reglementări legale nu se supun impozitării.“ 

Se respinge, deoarece formularea are un 
caracter mult prea general, lăsând posibilităţi 
de interpretare. De altfel, facilităţile de natură 
salarială se acordă salariaţilor numai prin legi 
şi ordonanţe ale Guvernului care pot modifica 
şi completa Legea nr.32/1991. 
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123. Art.46 Grupul parlamentar P.D.S.R. propune 
eliminarea articolului. 

Nu se justifică, întrucât prin textul 
respectiv se propune limitarea fondului de 
salarii la agenţii economici nominalizaţi. 

124. Art.46(2), lit.a) la unităţile care, potrivit 
bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 
1997, au înregistrat pierderi sau plăţi restante 
faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor 
sociale de stat, bugetele locale sau bugetele 
fondurilor speciale, fondul de salarii nu poate 
depăşi o sumă egală cu cel mult de patru ori 
fondul de salarii consumat în trimestrul IV 
1997; 

 

Domnul deputat Gheorghe Ana propune 
modificarea art.46(2), lit.a), astfel: 

„a) la unităţile care, potrivit bilanţului contabil 
încheiat la 31 decembrie 1997, au înregistrat 
pierderi sau plăţi restante faţă de bugetul de stat, 
bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale 
sau bugetele fondurilor speciale, fondul de salarii nu 
poate depăşi o sumă egală cu cel mult de patru ori 
fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1997, 
corectat cu nivelul creşterii productivităţii muncii şi 
indicele prognozat al preţurilor de consum pentru 
anul 1998;“ 

Nu se justifică, întrucât nu ţine seama de 
faptul că, majorarea fondului de salarii pentru 
anul 1998, pe baza creşterii productivităţii 
muncii şi indicele prognozat al preţurilor de 
consum se acordă unor unităţi care 
înregistrează atât pierderi cât şi plăţi restante. 

De asemenea, propunerea nu este 
corelată cu prevederile de la art.46(2), lit.b) şi 
c), prin care se stabileşte o majorare a 
fondului de salarii pentru anul 1998 cu cel 
mult 30%, respectiv 60% din creşterea 
prognozată a preţurilor de consum pentru anul 
1998. 

125. Art.46(2), lit.d) nouă Grupul parlamentar P.D., domnul deputat 
I.Păcurariu propune introducerea unei noi litere, 
litera d), cu următorul conţinut: 

„d) la toate unităţile indiferent dacă au 
negociat contractul colectiv de muncă, fondul de 
salarii pe anul 1998 va fi egal cu cel din anul 1997 
la care se adaugă indexările corespunzătoare“. 

Amendamentul propus nu se justifică, 
deoarece, potrivit Legii salarizării nr.14/1991, 
drepturile salariale se pot majora prin 
negociere numai în limita resurselor financiare 
prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli 
după adoptarea legii bugetare anuale. 
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126. Art.46(3) La agenţii economici prevăzuţi 
la alin.(1) care în cursul anului 1998 sunt supuşi 
reorganizării sau la care, prin aplicarea 
măsurilor din programele de restructurare 
intervin modificări ale numărului de personal 
faţă de cel realizat în trimestrul IV 1997, fondul 
de salarii pe anul 1998 se va determina pe baza 
numărului de personal stabilit în aceste condiţii.

Comisia pentru industrii şi servicii propune 
modificarea art.46(3), astfel: 

„La agenţii economici prevăzuţi la alin.(1), 
rămaşi şi sau care în cursul anului 1998 sunt supuşi 
reorganizării, precum şi cei la care, prin aplicarea 
măsurilor din programele de restructurare intervin 
modificări ale numărului de personal faţă de cel 
realizat în trimestrul IV 1997, fondul de salarii pe 
anul 1998 se va determina pe baza numărului de 
personal stabilit în aceste condiţii, corectat cu 
nivelul creşterii productivităţii muncii“. 

Amendamentul a fost reformulat şi se 
regăseşte la nr.crt.39 din anexa nr.1 la raport. 

127. Art.49 nou Domnul deputat Alexandru Dumitru Radu 
propune introducerea unui nou articol, cu următorul 
conţinut: 

„Art.49. - În nici o societate comercială cu 
capital majoritar de stat, regie autonomă, instituţie 
publică, companie naţională şi institute naţionale de 
cercetare-dezvoltare, suma tuturor drepturilor lunare 
nu poate depăşi salariul unui secretar de stat“. 

Amendamentul propus nu se justifică, 
întrucât potrivit art.4(2) din Legea salarizării 
nr.14/1991 în cazul agenţilor economici 
„…salariile se stabilesc prin negocieri 
colective sau, după caz, individuale între 
persoanele juridice sau fizice care angajează şi 
salariaţi sau reprezentanţi ai acestora, în 
funcţie de posibilităţile financiare ale 
persoanei care angajează…“. 

128. - anexa nr.1 
  Sinteza bugetului de stat pe anul 1998 

Domnul deputat Dumitru Popescu propune la 
cap.16.01 „Taxe vamale“ să se majoreze suma de 
4.515,0 miliarde lei reprezentând veniturile la 
bugetul de stat din taxe vamale cu 1.000,0 miliarde 
lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.4.  
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129. - anexa nr.3/01 
  Preşedinţia României 

Domnul deputat Alexandru Dumitru Radu  
propune următoarele reduceri la cap.51.01 
„Cheltuieli cu salarii“, astfel: 

- la art.10, de la 3.448.300 mii lei la 2.448.300 
mii lei; 

- la art.30, de la 15.064.600 mii lei la 
5.064.600 mii lei; 

- la numărul de personal , de la 143 persoane 
la 100 persoane. 

Nu se justifică, deoarece ar presupune 
ca bugetul Preşedinţiei pe anul 1998 să 
reprezinte 97,3% din bugetul pe anul 1997, 
ceea ce nu ar permite asigurarea condiţiilor 
pentru buna desfăşurare a activităţii instituţiei 
prezidenţiale. 

130. - anexa nr.3/10 
  Ministerul Finanţelor 
 
- anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 
 

Parlamentarii P.D.S.R. - Argeş, domnul 
senator Nicolae Văcăroiu şi domnii deputaţi 
Stănescu Alexandru, Stan Vasile, Ghibernea Dan şi 
Marin Gheorghe propun să se reducă cu 500,0 
milioane lei valoarea prevăzută la poziţia 
„Construcţie sediu comun al Direcţiei generale a 
finanţelor publice şi controlului financiar de stat“ de 
la Ministerul Finanţelor şi să se adauge această 
valoarea la „Centrul de sănătate comuna Rociu, 
judeţul Argeş“ (poziţia 5), la „Lista obiectivelor de 
investiţii“ a Ministerului Sănătăţii. 

În aceste condiţii, poziţia 3 din lista de 
investiţii a Ministerului Finanţelor devine 1,4 
miliarde lei construcţii-montaj, iar poziţia 3 din lista 
de investiţii a Ministerului Sănătăţii devine 510 
milioane lei construcţii-montaj. 
 

Nu se justifică, întrucât potrivit 
prevederilor art.34 din Legea bugetului de 
stat, Ministerul Sănătăţii poate redistribui 
fondurile între obiectivele de investiţii în 
funcţie de procesul investiţional. 
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131. - anexa nr.3/11 
  Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale  

Comisia pentru muncă şi protecţie socială a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială şi problemele şomajului a 
Senatului şi domnul deputat Radu Ghenciu au 
propus introducerea unui nou punct numerorat 4, cu 
următorul conţinut: 

„4. Sediul D.G.M.P.S. Galaţi 
Proiectare şi organizare de şantier în valoarea 

de 1,0 miliarde lei“ 

Nu se justifică, întrucât cheltuielile de 
proiectare se suportă de la poziţia globală 
„Alte cheltuieli de investiţii“. 
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132. - anexa nr.3/15 
  Ministerul Educaţiei Naţionale  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului 
propun: 

- suplimentarea cheltuielilor la cap.57.01 
„Învăţământ“ cu suma de 1.809,9 miliarde lei pentru 
atingerea pragului minim de 4% din P.I.B., prevăzut 
la art.169(1) din Legea învăţământului nr.84/1995, 
după cum urmează: 

1. Cheltuieli de personal     500,0 miliarde lei 
2. Cheltuieli materiale         604,9 miliarde lei  
3. Subvenţii                        100,0 miliarde lei  
4. Cheltuieli de capital        605,0 miliarde lei  
Sursele de acoperire a acestor cheltuieli sunt 

următoarele: 
- Ministerul Justiţiei            228,6 miliarde lei 
- Ministerul Finanţelor          66,6 miliarde lei 
- Ministerul Public                11,2 miliarde lei 
- Ministerul Industriei şi 
  Comerţului                       448,0 miliarde lei 
- Camera Deputaţilor              1,0 miliarde lei 
- Senatul României                 0,4 miliarde lei 
- Rezerva Bugetului de  
  Stat                                  244,5 miliarde lei 
- Loteria Naţională, 
  jocurile de noroc şi  
  alte surse, până la 
  completarea a 4% 
  din P.I.B.  
- la cap.57.01 „Învăţământ“ la numărul maxim 

de personal ce se finanţează în anul 1998 să se 
adauge un asterisc, cu următorul text: 

„*) La care se adaugă posturile/catedrele 
ocupate prin cumul şi plata cu ora, precum şi 
posturile/catedrele rezultate din aplicarea reformei 
în învăţământ“. 

Nu se justifică, întrucât propunerea de 
suplimentare prin redistribuirea creditelor 
bugetare de la alţi ordonatori principali de 
credite nu este realizabilă, deoarece prin 
bugetele ordonatorilor principali de credite 
menţionaţi s-a reuşit să se asigure strictul 
necesar pentru funcţionarea acestora în 
condiţii de austeritate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendamentul a fost reformulat şi se 

regăseşte la nr.crt.49 din anexa nr.1 la raport. 
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133. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii  

Domnul deputat Vitcu Mihai solicită suma de 
8 miliarde lei pentru poziţia 68, pagina 24: 

„Spital Fălticeni - jud.Suceava 
Acord: Decret 197/1991 
Valoarea 89.271.874 mii lei 
din care: C+M 74.393.223 mii lei“ 

Pe parcursul execuţiei Ministerul 
Sănătăţii poate redistribui fondurile pe 
obiective de investiţii în funcţie de derularea 
procesului investiţional (art.34 din Legea 
bugetului de stat). 

134. - anexa nr.3/16 
  Ministerul Sănătăţii  

Domnul deputat Anghel Stanciu propune 
suplimentarea sumei prevăzute la poziţia 45 din 
lista obiectivelor de investiţii „Spitalul Clinic de 
Urgenţă cu 300 de paturi“ din municipiul Iaşi cu 
suma de 5,0 miliarde lei, necesară asigurării 
executării lucrărilor de construcţie pe anul 1998. 

Rezolvat parţial prin amendamentul de 
la nr.crt.51 din anexa nr.1 la raport. 

135. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Domnul deputat Ion Berciu - Grupul 
parlamentar P.N.Ţ.C.D.-Civic-Ecologist a propus la 
„Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare 
integrală sau parţială de la buget pe anul 1998“ la 
nr.crt.23 „Modernizarea Spitalului Clinic de copii - 
Centrul de boli digestive Cluj-Napoca“ 
suplimentarea cu 1,0 miliarde lei. 
 

Vezi motivaţia de la nr.crt.133.  

136. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Domnul deputat Petre Ţurlea - Grupul 
parlamentar P.U.N.R. a propus la „Lista 
obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau 
parţială de la buget pe anul 1998“ la nr.crt.4 
„Centrul de investigare şi tratament cu staţionar 
Întorsura Buzăului - judeţul Covasna“ alocarea 
sumei de 5,0 miliarde lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.133.  
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137. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Doamna deputat Bălan Marilena - Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale a propus la 
„Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare 
integrală sau parţială de la buget pe anul 1998“ la 
nr.crt.32 „Centrul de recoltare sânge Galaţi - judeţul 
Galaţi“ majorarea sumei de la 330.000 mii lei la 
2.500.000 mii lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.133.  

138. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Domnul senator Pop Stelian - Grupul 
parlamentar Naţional Liberal şi domnul deputat 
Dragoş Liviu - Grupul parlamentar Naţional Liberal 
au propus la „Lista obiectivelor de investiţii cu 
finanţare integrală sau parţială de la buget pe anul 
1998“ la nr.crt.64 „Spitalul Carei - judeţul Satu 
Mare“ suplimentarea cu 1,0 miliarde lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.133.  
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139. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Domnul deputat Baranyi Francisc - Grupul 
parlamentar U.D.M.R. a propus la „Lista 
obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau 
parţială de la buget pe anul 1998“ la nr.crt.72-76 
următoarele: 

72. Dispensar medical comuna Darova - 

judeţul Timiş micşorarea sumelor de la 
120 000
100 000

.

.
 la 

100 000
86 000

.
.

  

73. Extindere funcţională secţie clinică de 
ortopedie şi traumatologie Timişoara majorarea 

sumelor de la 
800 000
650 000

.

.
 la 

2 479 750
1 730 350

. .

. .
 

74. Secţie clinică de ortopedie şi 
traumatologie Timişoara - judeţul Timiş 

modificarea sumelor de la 
2 500 000
2 200 000
. .
. .

 la 
2 912 250
1 965 500

. .

. .
 

75. Spitalul Municipal Timişoara - judeţul 

Timiş micşorarea sumelor de la 
5 000 000
4 700 000

. .

. .
 la 

3 232 000
3 020 000
. .
. .

 

76. Extindere spital clinic de pediatrie 
Timişoara - etapa I, judeţul Timiş micşorarea 

sumelor de la 
400 000
390 000

.

.
 la 

96 000
92 000

.

.
 

Vezi motivaţia de la nr.crt.133.  
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140. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Doamna deputat Daniela Bartoş - Grupul 
parlamentar P.D.S.R. a propus la „Lista obiectivelor 
de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la 
buget pe anul 1998“ la nr.crt.93 „Extindere serviciu 
de consultaţii şi internări la Spitalul de Urgenţă 
Bucureşti“ majorarea sumei cu 1,0 miliarde lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.133.  

141. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Domnul senator Avram Gheorghe - Grupul 
parlamentar P.D.S.R. şi domnul deputat Ioniţă Nicu 
- Grupul parlamentar P.D.S.R. au propus la „Lista 
obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau 
parţială de la buget pe anul 1998“, cap.B „Lucrări 
noi“, să se introducă două noi poziţii, după cum 
urmează: 

- „Spălătorie şi bucătărie la Spitalul de copii 
Botoşani - judeţul Botoşani“ (Acord M.F. 

nr.1646/1995 şi S.F. 1995) 
25 000
20 000

.

.
 

 
- „Centrală termică spital Dărăbani - judeţul 

Botoşani (Acord M.F. nr.841/1996 şi S.F. 1995) 
15 000
10 000

.

.
 

Stabilirea priorităţilor este în 
competenţa ministerului de resort, potrivit 
prevederilor Legii privind finanţele publice, 
nr.72/1996. 

142. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Doamna deputat Bălan Marilena - Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale a propus la 
„Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare 
integrală sau parţială de la buget pe anul 1998“, 
cap.B „Lucrări noi“ să se introducă o nouă poziţie 
cu următorul cuprins: 

„alocarea sumei de 200.000 mii lei pentru 
Sanatoriul de la Vîrtezi, judeţul Galaţi“. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.141.  
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143. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Domnul deputat Udrea Florian a propus la 
„Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare 
integrală sau parţială de la buget pe anul 1998“, 
cap.B „Lucrări noi“, să se introducă o nouă poziţie, 
cu următorul cuprins: 

„alocarea sumei de 1,0 miliarde lei pentru 
Spitalul materno-infantil Focşani (180 paturi), 
judeţul Vrancea“. 

Rezolvat parţial prin amendamentul de 
la nr.crt.50 din anexa nr.1 la raport. 
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144. - anexa nr.3/16  
  Ministerul Sănătăţii 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Radu Mânea au propus  în „Lista 
obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau 
totală de la bugetul de stat pe anul 1998“, după 
poziţia 89 să fie introdusă poziţia 89/1 cu 
următoarea investiţie: 

„Spitalul materno-infantil Focşani, judeţul 
Vrancea“ 

 
Acord M.F. nr.868/1992 
Hotărâre interministerială nr.167/12.09.1994 
Valoarea totală a investiţiei 811.300 mii lei cu 

565.700 mii lei construcţii-montaj 
Valoarea totală actualizată 25.950.000 mii lei 

investiţii, cu 20.115.000 mii lei construcţii-montaj 
Total 1998 propus - 600.000 mii lei investiţii 

cu 500.000 mii lei construcţii-montaj, din care: 
- Surse proprii 
- Credite 
- Fond special 
- Bugetul de stat   600.000 mii lei INV 
                             500.000 mii lei C+M 
Termen P.I.F. trim.IV 1999 

Vezi motivaţia de la nr.crt.143.  
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145. - anexa nr.3/17 
  Ministerul Culturii 

Domnul deputat Dumitru Bălăeţ propune ca în 
lista obiectivelor de investiţii la obiectivul 
„Biblioteca Naţională“ să se adauge un asterisc, cu 
trimitere la subsolul paginii, unde să se precizeze 
următoarele: 

„*) Începând cu anul 1998, răspunderea 
acestei investiţii se transferă de la Ministerul 
Culturii la beneficiarul de dotare, respectiv 
Biblioteca Naţională“. 

Nu se justifică, întrucât problema vizată 
prin acest amendament, este de competenţa 
ordonatorului principal de credite, respectiv a 
Ministerului Culturii. 

146. - anexa nr.3/17 
  Ministerul Culturii 

           
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune la 
cod cap. 5901 suplimentarea numărului maxim de 
personal ce se finanţează în  anul 1998 în vederea  
menţinerii celor 35 posturi necesare unei bune 
desfăşurări a activităţii Bibliotecii Naţionale.  

Nu se justifică, întrucât problema 
numărului de personal la Biblioteca Naţională 
poate fi soluţionată de către Ministerul 
Culturii, prin redistribuirea numărului de 
personal între instituţiile din subordinea 
acestuia care sunt finanţate integral de la 
bugetul de stat, nefiind astfel necesară 
suplimentarea numărului maxim de personal 
şi a cheltuielilor de personal prevăzute în 
bugetul acestui minister. 

147. - anexa nr.3/17 
   Ministerul Culturii 

            
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune  
la cap. 5901, art.02, suplimentarea cheltuielilor de 
personal cu 383,6 milioane lei pentru acoperirea 
cheltuielilor necesare menţinerii celor 35 de posturi 
din cadrul Bibliotecii Naţionale, în vederea 
dezvoltării activităţii acesteia. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.146.  
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148. - anexa nr.3/17 
   Ministerul Culturii 

            
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune  
la cap. 5901, art.20, suplimentarea cheltuielilor 
materiale şi servicii cu suma de 20 miliarde lei 
pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării 
proiectelor culturale ale celor şase centre culturale 
din străinătate. 

Nu se justifică, întrucât cheltuielile 
respective se pot realiza, ca şi în anii anteriori, 
din fondurile prevăzute în bugetul 
Ministerului Afacerilor Externe. 

149. - anexa nr.3/17 
  Ministerul Culturii 

            
 

Doamna deputat Viorica Afrusinei propune 
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare 
în masă a Camerei Deputaţilor la cap. 5001, art. 34, 
suplimentarea subvenţiilor cu 2 miliarde lei, 
motivată de acoperirea cheltuielilor privind 
continuarea lucrărilor de la Biblioteca Naţională de 
Poezie M. Eminescu - din cadrul Complexului 
Naţional “Memorialul Mihai Eminescu“ şi pentru 
începerea lucrărilor la Muzeul Mihai Eminescu.  

Nu se justifică, întrucât această 
problemă este de competenţa Ministerului 
Culturii, în calitatea acestuia de ordonator 
principal de credite. 

150. - anexa nr.3/17 
  Ministerul Culturii 

            
 

Doamna deputat Monica Octavia Muscă 
propune Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor la cap. 
5001, art. 20, suplimentarea cheltuielilor materiale 
şi servicii cu  1,5 miliarde lei, în vederea restaurării 
Teatrului din Caracal, monument istoric.  

Problema este de competenţa 
Ministerului Culturii, care va putea aloca cu 
prioritate, din fondurile prevăzute în bugetul 
său la titlul „cheltuieli materiale şi servicii“, 
suma necesară restaurării teatrului din 
Caracal. 
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151. - anexa nr.3/17 
  Ministerul Culturii 

            
 

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului solicită la Anexa 
nr.3/17: 

- majorarea cheltuielilor de personal cu suma 
de 383.600.000 lei, necesară pentru menţinerea în 
1998 a 35 de posturi în schema de personal a 
Bibliotecii Naţionale. Se arată că în 1998, veniturile 
ce se vor realiza de Biblioteca Naţională din 
prestaţii către cititori, acordarea numerelor de 
I.S.B.N. şi I.S.S.N. (venituri care se virează integral 
la bugetul de stat - se estimează la 1,0 miliarde lei); 

- suplimentarea cu 5,0 miliarde lei la 
cap.„Cheltuieli materiale“ pentru susţinerea 
programelor şi proiectelor culturale ce se vor realiza 
de către Ministerul Culturii la centrele culturale din 
străinătate, conform Hotărârii Guvernului 
nr.134/1998; 

- finanţarea Festivalului „George Enescu“ cu 
suma de 26,0 miliarde lei (prevăzută a se face din 
fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia 
Guvernului) să fie trecută ca o poziţie distinctă în 
bugetul Ministerului Culturii. 

 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.146.  
 
 
 
 
 
 
 
Vezi motivaţia de la nr.crt.148.  
 
 
 
 
 
Nu se justifică, deoarece fondurile 

necesare finanţării acestei acţiuni în anul 1998 
este de 11,1 miliarde lei (Hotărârea 
Guvernului nr.256/1997) 

În cazul în care această sumă este 
insuficientă trebuie iniţiat un proiect de 
hotărâre de Guvern care să modifice devizul 
aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.256/1997 şi în mod corespunzător suma 
pentru anul 1998. 
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152. - anexa nr.3/18 
  Ministerul Tineretului şi Sportului 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport propune la cap.59.01, subcap.21 „Activitatea 
de tineret“ majorarea la 47.518.600 mii lei. 

În prezent, pentru activitatea de tineret, 
este propusă pentru 1998 suma de 21,9 
miliarde lei, reprezentând o creştere cu 84,8% 
faţă de 1997, cu mult superioară creşterii 
cheltuielilor totale ale bugetului de stat. 

Prin urmare nu considerăm necesară 
majorarea cheltuielilor pentru activitatea de 
tineret de la 21,9 miliarde lei la 47,5 miliarde 
lei, iar sursele de acoperire prevăzute le 
considerăm nerealiste, întrucât ar face 
imposibilă desfăşurarea activităţii domeniilor 
de la care se propune redistribuirea. 

153. - anexa nr.3/19 
  Ministerul Industriei şi Comerţului  

Domnul senator Alexandru Ioan Morţun 
propune includerea în bugetul Ministerului 
Industriei şi Comerţului a sumei de 356,0 miliarde 
lei necesară achiziţionării apei grele prin 
Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat. 

Rezolvat parţial prin amendamentul de 
la nr.crt.2 din anexa nr.1 la raport. 

154. - anexa nr.3/19 
  Ministerul Industriei şi Comerţului 

Doamna deputat Oana Manolescu şi domnul 
deputat Gheorghe Ana propune modificarea 
coloanei „Nominalizarea pe obiective de investiţii, 
dotări şi alte cheltuieli de investiţii“, pentru Regia 
Autonomă a Huilei România la paginile 9 şi 10, 
punctele 1 şi 3, astfel: 

1. Menţinerea capacităţii de producţie a EM 
Lonea prin executarea de lucrări în Câmpul minier 
Lonea Pilier. 

3. Menţinerea capacităţii de producţie a EM 
Livezeni prin executarea de lucrări în Câmpul 
minier Iscroni. 

Nu se justifică, întrucât în listele de 
investiţii trebuie menţinute denumirile iniţiale 
în scopul de a asigura identitatea obiectivului 
conferită de actul normativ de aprobare, 
ordonatorii de credite fiind autorizaţi, potrivit 
art.22(10) din Legea nr.72/1996 privind 
finanţele publice, să actualizeze ulterior numai 
valoarea obiectivelor. 
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155. - anexa nr.3/19 
  Ministerul Industriei şi Comerţului 

Domnul deputat Alexandru Dumitru Radu  
propune la Lista obiectivelor de investiţii pe anul 
1998 următoarele majorări: 

- la pag.2, pct.2, Uzina de apă grea Romag-
Drobeta, de la 5.000.000 mii lei la 10.000.000 mii 
lei; 

- la pag.2, pct.3, Institutul de cercetări 
nucleare Piteşti, de la 5.000.000 mii lei la 
10.000.000 mii lei; 

- la pag.17, pct.1, Grantmetal-Bucureşti, de la 
700.000 mii lei la 7.000.000 mii lei; 

 
- la pag.19, pct.8, Zirom-Giurgiu, de la 

9.500.000 mii lei la 20.000.000 mii lei. 

Potrivit Legii bugetului de stat (art.34), 
ministerul de resort în funcţie de derularea 
procesului investiţional poate redistribui 
fondurile între obiectivele de investiţii. 

156. - anexa nr.3/19 
  Ministerul Industriei şi Comerţului 

Domnul deputat Dumitru Popescu  propune 
următoarele: 

- la cap.69.01 „Alte acţiuni economice“, art.70 
„Cheltuieli de capital“ suplimentarea cu 300,0 
miliarde lei, din care 200,0 miliarde lei pentru 
R.A.H. Petroşani şi 100,0 miliarde lei pentru 
Compania Naţională a Lignitului Olteniei; 

- la subpoziţia 2 - Prospecţiuni şi lucrări 
geologice pentru descoperirea de resurse minerale, 
suplimentarea cu 76,0 miliarde lei; 

- la „Lista obiectivelor de investiţii pe anul 
1998“, pag.2, poziţia A1, C.N.E. Cernavodă, 
suplimentarea cu 300,0 miliarde lei, din care pentru 
C.N.E. Cernavodă 200,0 miliarde lei şi pentru 
programul social 100,0 miliarde lei. 

Nu specifică sursele de suplimentare. 
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157. - anexa nr.3/19 
  Ministerul Industriei şi Comerţului 

Domnul deputat Petru Şteolea propune 
suplimentarea cheltuielilor de capital cu 50,0 
miliarde lei pentru finalizarea obiectivului de la 
poziţia 22 A.H.E. a râului Strei, sector Subcetate 
Simeria (N.C. Subcetate-Plopic prin redistribuire în 
cadrul obiectivelor din listă pe criteriul restului 
minim de executat. 

Nu specifică sursele de suplimentare. 

158. - anexa nr.3/20 
  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

Domnii deputaţi Sergiu Rizescu, Elek Barna, 
Dîrstaru Dorin, Hlinschi Mihai, Iohan Peter Bachiaş 
propun la cap.67.01 „Agricultură şi silvicultură“, 
subcap.05, defalcarea bugetului pe sectoarele: 

- reproducţie 
- activitate sanitar-veterinară 

Nu se justifică, întrucât denumirea 
subcap. titlul „reproducţie şi selecţie animale, 
prevenire şi combatere boli în sectorul 
animal“, corespunde scopului cheltuielilor 
respective care se efectuează în acest 
domeniu. 

159. - anexa nr.3/20 
  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

Domnul deputat Alexandru Pereş propune la 
„Lista obiectivelor de investiţii pe anul 1998“ la 
poziţia B „Obiective de investiţii noi“ nr.crt.6001 
modificarea sumei totale la 1.000 milioane lei din 
care 540 milioane lei la C+M. 

Rezolvat parţial prin amendamentul de 
la nr.crt.53 din anexa nr.1 la raport. 

160. - anexa nr.3/20 
  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

Domnul deputat Argeşanu Valentin propune 
la cap.5001, articolul 36 „Prime“ suma de 30,0 
miliarde lei pentru prime viţei, iar la articolul 20 
„Cheltuieli materiale şi servicii“ suma de 150,0 
miliarde lei. 

Nu se justifică, întrucât în proiectul de 
buget al Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei pe anul 1998 sunt cuprinse 
fonduri în sumă de 150,0 miliarde lei aferente 
aplicării Ordonanţei Guvernului nr.86/1997 
privind aprobarea primei de export pentru 
cantitatea de un milion tone porumb boabe din 
recolta anului 1997. 

161. - anexa nr.3/20 
  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

Domnul deputat Chiriac Mihai propune la 
cap.67.01 susţinerea procesului de reproducţie, 
ameliorarea la porci şi păsări („bănci de gene“) cu 
minim 100,0 miliarde lei. 

Nu se precizează sursele de 
suplimentare. 
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162. - anexa nr.3/20 
  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

Domnul deputat Chiriac Mihai propune la 
cap.67.01 „Agricultură şi silvicultură“ 
subvenţionarea cu 40% din preţul seminţei de 
porumb. 

În Hotărârea Guvernului nr.205/1998 
iniţiată de Ministerului Agriculturii şi 
Alimentaţiei privind nivelul reducerilor de 
preţuri pentru seminţele folosite la 
însămânţările din primăvara anului 1998, nu 
sunt cuprinse reduceri de preţuri pentru 
seminţele de porumb. 
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163. - anexa nr.3/20 
  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei 

Comisiile pentru agricultură ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului propun: 

•  La cap.67.01 „Agricultură şi silvicultură“ 
suplimentarea cu 1.890,0 miliarde lei, din care: 

- subcap.03, acoperire sume fixe la seminţe, 
suplimentare cu 140,0 miliarde lei; 

- art.nou, subvenţii pentru susţinerea preţului 
grâului - 300,0 miliarde lei; 

- art.36, prime, propune suplimentarea cu 
150,0 miliarde lei (prime pentru viţei - 30,0 miliarde 
lei şi prime pentru export, porumb recoltă 1997 şi 
grâu recoltă 1998 - 300,0 miliarde lei). 

•  La cap.67.01, art.70, propune suplimentarea 
cu 500 milioane lei. 

•  La cap.67.01, subcap.05 propune 
suplimentarea cu 100,0 miliarde lei. 

•  La cap.86.01 „Împrumuturi“ propune 
suplimentarea cu 600,0 miliarde lei necesare 
instituirii fondului pentru cumpărarea grâului de 
pâine. 

•  La Lista obiectivelor de investiţii, nr.crt.B, 
60.01 propune suplimentarea cu 400,0 miliarde lei. 

•  La Lista obiectivelor de investiţii, nr.crt.B 
propune introducerea unei noi poziţii: „prevenirea şi 
înlăturarea efectelor alunecărilor de teren în zonele 
calamitate, în anii 1990-1998“ - 7,0 miliarde lei. 

 La Lista obiectivelor de investiţii, nr.crt.C 
„Alte cheltuieli de investiţii“ propune suplimentarea 
cu 1,0 miliarde lei. 

Nu se precizează sursele de 
suplimentare. 
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164. - anexa nr.3/23 
  Ministerul Transporturilor 

Domnul deputat Anghel Stanciu propune: 
- suplimentarea sumei prevăzute la poziţia 43 

„Linie nouă de cale ferată Hârlău-Flămânzi“ cu 
suma de 8,0 miliarde lei; 

- continuarea lucrărilor la tunelul Hârlău de pe 
calea ferată Hârlău-Flămânzi pentru care este nevoie 
să se aloce suma de 7,0 miliarde lei. 

Ministerul de resort în funcţie de 
derularea procesului investiţional poate 
redistribui fondurile între obiectivele de 
investiţii. 

165. - anexa nr.3/23 
  Ministerul Transporturilor 

Doamna deputat Oana Manolescu propune la 
„Lista obiectivelor de investiţii pe anul 1998“ la 
cap.66.01.07 „Transport în comun“ o poziţie nouă 
53 cu următorul conţinut: „se alocă regiei 
METROREX suma de 50,0 miliarde lei pentru 
modernizare material rulant, rame metrou“. 
 

Nu se specifică sursa de suplimentare, 
cele două propuneri de la care se precizează să 
se redistribuie, însumate reprezintă 854,0 
milioane lei, comparativ cu 50,0 miliarde lei 
solicitate. 

166. - anexa nr.3/23 
  Ministerul Transporturilor 

Doamna deputat Viorica Afrusinei a propus, 
iar Comisia pentru industrii şi servicii a respins 
următorul amendament: 

- suplimentarea sumei de la 6,0 miliarde lei la 
9,7 miliarde lei la cap.68.01.06/A poziţia 43 „Linia 
de cale ferată Dingeni-Săveni-Dorohoi“, având în 
vedere estimarea corectă a lucrărilor prevăzute a se 
executa în anul 1998 (9,7 km linie ferată simplă). 

Vezi motivaţia de la nr.crt.164.  
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167. - anexa nr.3/23 
  Ministerul Transporturilor 

Doamna deputat Viorica Afrusinei a propus, 
iar Comisia pentru industrii şi servicii a respins 
următorul amendament: 

- la cap.68.01.05/B „Lucrări noi“ introducerea 
unei poziţii noi, nr.32 cu următorul conţinut: 

„Modernizarea DN 24C Iaşi-Rădăuţi-Prut, pe 
tronsonul Manoleasa-Rădăuţi-Prut - 36 km, cu o 
valoare pentru anul 1998 de 10.000,0 milioane lei 
pentru începerea lucrării. Documentaţia este depusă 
la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului şi Ministerul Finanţelor pentru avizare. 
Necesitate impusă de faptul că porţiunea de 36 km 
DN este pământ.“ 

Potrivit legii, în listele de investiţii se 
cuprind obiective de investiţii care au 
documentaţia tehnico-economică aprobată. 

168. - anexa nr.3/23 
  Ministerul Transporturilor 

Doamna deputat Viorica Afrusinei a propus, 
iar Comisia pentru industrii şi servicii a respins 
următorul amendament: 

- pod peste Prut pe DN 29A - zona Rădăuţi-
Prut-Lipcani. Există Hotărârea Guvernului nr.698 
din 9 decembrie 1992 şi s-au alocat 500,0 milioane 
lei în 1997 prin Hotărârea Guvernului nr.402/4.08.. 
Valoarea totală necesară este de 35,0 miliarde lei. 
Valoarea solicitată pentru anul 1998 este 10,0 
miliarde lei. 

Sursa: de la cap.C „Alte lucrări de investiţii“. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.164.  

169. - anexa nr.3/24 
  Ministerul Lucrărilor Publice şi 

Amenajării 
  Teritoriului  

Domnul deputat P.D.S.R. Marin Cristea 
propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la 
cap.63.01 „Servicii şi dezvoltare publică“ cu 60,0 
miliarde lei necesară construcţiei de locuinţe 
conform Legii nr.114/1996. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 
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170. - anexa nr.3/24 
  Ministerul Lucrărilor Publice şi 

Amenajării 
  Teritoriului 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Marin Cristea au propus 
modificarea cap.63.01, art.38 „Transferuri“ de la 
687.573.000 mii lei la 1.037.573.000 mii lei. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 

171. - anexa nr.3/24 
  Ministerul Lucrărilor Publice şi 

Amenajării 
  Teritoriului 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Marin Cristea au propus 
modificarea cap.63.01, art.40, alin.01 „Locuinţe“ de 
la 687.573.000 mii lei la 922.558.000 mii lei. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 

172. - anexa nr.3/24 
  Ministerul Lucrărilor Publice şi 

Amenajării 
  Teritoriului 

Domnii deputaţi Matis E. şi Nagy Istvan 
propun la cap.50.01, poziţia 38 „Transferuri“ 
modificarea sumei de la 687.573.000 mii lei la 
757.573.000 mii lei. 

Sursa de suplimentare nu se încadrează 
în prevederile Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.88/1997. 

173. - anexa nr.3/26 
  Ministerul Apelor, Pădurilor şi 

Protecţiei 
  Mediului 

Domnul deputat P.D.S.R. Marian Ianculescu 
propune la cap.67.01 „Agricultură şi silvicultură“, 
articolul 70 „Cheltuieli de capital“ suplimentarea cu 
500,0 milioane lei. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 
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174. - anexa nr.3/26 
  Ministerul Apelor, Pădurilor şi 

Protecţiei 
  Mediului  

Domnul deputat Ioan Oltean - Grupul 
parlamentar U.S.D.-P.D. propune: 

- majorarea cu 1,0 miliarde lei la cap.51.01 
„Autorităţi publice“ în vederea realizării 
obiectivelor prevăzute în Programul Naţional de 
Aderare a României la Uniunea Europeană; 

- suplimentarea cu 119,0 miliarde lei la 
cap.64.01 „Mediu şi ape“ pentru suplimentarea 
numărului de posturi pentru agenţiile de protecţia 
mediului (8,0 miliarde lei) şi contribuţia părţii 
române la Programul de Preaderare la Uniunea 
Europeană (111,0 miliarde lei); 

- suplimentarea cu 5,0 miliarde lei la 
cap.69.01 „Alte acţiuni economice“ pentru 
îndeplinirea de către Institutul Naţional de 
Meteorologie şi Hidrologie a obligaţiilor faţă de 
Organizaţia Meteorologică Mondială; 

- suplimentarea cu 25,0 miliarde lei la 
cap.67.01 „Silvicultură“ pentru amenajarea 
torenţilor în zona lucrărilor de gospodărire a apelor, 
amenajarea şi punerea în siguranţă a drumurilor 
forestiere. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 

175. - anexa nr.3/26 
  Ministerul Apelor, Pădurilor şi 

Protecţiei 
  Mediului  

Domnul deputat Petre Ţurlea - Grupul 
parlamentar P.U.N.R. propune: 

Poziţia de la nr.crt.24 „Regularizare râu 
Buzău pe sector Crivina“ să fie majorată cu suma de 
4,0 miliarde lei deoarece prin nealocarea acestei 
sume este posibilă, în cazul unei ploi mai puternice, 
să conducă la producerea unei adevărate catastrofe 
ecologice.  

Nu se specifică sursele de suplimentare. 
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176. - Anexa nr.3/26 
  Ministerul Apelor, Pădurilor şi 

Protecţiei 
  Mediului  

Domnul deputat Dumitru Bălăeţ propune 
reformularea în lista obiectivelor de investiţii la cap. 
„Lucrări pentru dezvoltarea surselor de apă şi 
protecţia contra inundaţiilor“ a punctului 10, astfel: 

„Amenajare în Argeş pentru apărare împotriva 
inundaţiilor, irigaţii, navigaţie şi alte folosinţe“. 

În listele de investiţii trebuie menţinute 
denumirile iniţiale în scopul de a asigura 
identitatea obiectivului conferită de actul 
normativ de aprobare, ordonatorii de credite 
fiind autorizaţi, potrivit art.22(10) din Legea 
nr.72/1996 privind finanţele publice, să 
actualizeze ulterior numai valoarea 
obiectivelor. 

177. - Anexa nr.3/26 
  Ministerul Apelor, Pădurilor şi 

Protecţiei 
  Mediului 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului au 
propus modificarea: 

- cap.64.01 „Mediu şi ape“ de la 264.043.678 
mii lei la 383.043.678 mii lei; 

- cap.64.01, art.01 „Cheltuieli curente“ de la 
48.157.384 mii lei la 56.157.384 mii lei; 

- cap.64.01, art.02 „Cheltuieli de personal“ de 
la 36.639.238 mii lei la 38.839.238 mii lei; 

- cap.64.01, art.20 „Cheltuieli materiale şi 
servicii“ de la 11.518.146 mii lei la 17.318.146 mii 
lei; 

- cap.64.01, art.70 „Cheltuieli de capital“ de la 
215.886.294 mii lei la 326.886.294 mii lei; 

- cap.67.01 „Agricultură şi silvicultură“ de la 
34.105.060 mii lei la 59.105.060 mii lei; 

- cap.69.01 „Alte acţiuni economice“ de la 
32.050.845 mii lei la 37.050.845 mii lei. 

Nu se specifică sursele de suplimentare. 
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178. - Anexa nr.3/26 
  Ministerul Apelor, Pădurilor şi 

Protecţiei 
  Mediului 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Dumitru Bălăieţ au propus 
reformularea pct.2, nr.crt.10 din „Lista obiectivelor 
de investiţii cu finanţarea integrală sau parţială de la 
buget pe anul 1998“, după cum urmează: 

„10 Amenajarea râului Argeş pentru apărarea 
împotriva inundaţiilor, irigaţii, navigaţie şi alte 
folosinţe“ 

Vezi motivaţia de la nr.crt.176.  

179. - anexa nr.3/28 
  Ministerul Apărării Naţionale   

Comisiile pentru apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi 
Senatului propun suplimentarea bugetului 
Ministerului Apărării Naţionale cu 1.150,0 miliarde 
lei pentru asigurarea nevoilor de înzestrare cu 
armament şi tehnică din producţia internă, din 
import şi pentru plata datoriilor scadente.  

Nu se specifică sursele de suplimentare, 
cele propuse nu se încadrează în prevederile 
legale. 

180. - anexa nr.3/29 
  Ministerul de Interne   

Domnul deputat Petru Bejinariu propune 
introducerea în lista obiectivelor de investiţii la cap. 
„Servicii şi dezvoltarea publică şi locuinţe“ 
terminarea blocului 19 al Ministerului de Interne din 
municipiul Rădăuţi. 

Potrivit Legii finanţelor publice, 
nr.72/1996, ordonatorii principali de credite 
stabilesc priorităţile în realizarea obiectivelor 
de investiţii şi repartizarea sumelor pe fiecare 
obiectiv înscris în listele de investiţii, în limita 
fondurilor cuprinse în proiectul de buget. 
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181. - anexa nr.3/30 
  Serviciul Român de Informaţii  

Comisia comună permanentă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea 
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului 
Român de Informaţii propune suplimentarea 
cheltuielilor Serviciului Român de Informaţii la 
cap.„Siguranţă naţională“, astfel: 

1. Suplimentarea cheltuielilor de personal cu 
suma de 58,4 miliarde lei; 

2. Suplimentarea cheltuielilor materiale cu 
suma de 46,0 miliarde lei; 

3. Suplimentarea cheltuielilor de capital cu 
60,0 miliarde lei. 

Nu se justifică propunerea de 
redistribuire de la alte ministere.  

182. - Anexa nr.3/33 
  Administraţia Naţională a Rezervelor 
  de Stat. 

Un grup de parlamentari din judeţul 
Mehedinţi propun: 

Alocarea prin redistribuire la titlul „cheltuieli 
de capital“ la Administraţia Naţională a Rezervelor 
de Stat a sumei de 168,0 miliarde lei pentru 
constituirea stocului de apă grea prevăzut prin 
Hotărârea Guvernului nr.00157/1997. 

Rezolvat prin amendamentul de la 
nr.crt.2 din anexa nr.1 la raport. 

183. - Anexa nr.3/33 
  Administraţia Naţională a Rezervelor 
  de Stat 

Domnul deputat Alexandru Dumitru Radu  
propune la Lista obiectivelor de investiţii pe anul 
1998, la pag.1, pct.C „Alte cheltuieli de investiţii“ 
să se completeze cu „Pentru fabricaţia de apă grea la 
Romag-Drobeta Turnu Severin - 356.000.000 mii 
lei“. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.182.  
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184. - anexa nr.3/35 
  Secretariatul de Stat pentru Persoanele 

cu 
  Handicap 

Doamna deputat Mitzura Arghezi şi domnii 
deputaţi Tănase Tăvală şi Marţian Dan propun 
majorarea cheltuielilor de personal astfel încât 
numărul de personal stabilit pentru Secretariatul de 
Stat pentru Persoanele cu Handicap să nu se reducă, 
iar suma alocată pentru deplasări, detaşări, 
transferări în ţară să fie majorată cu 200,0 milioane 
lei, sursa de acoperire a acestei suplimentări fiind 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 

Nu se justifică, întrucât la cele 231 
persoane prevăzute în Anexa nr.3/35 se mai 
adaugă 194 posturi, finanţate din bugetul 
fondului de risc şi accident, în atribuţiile 
cărora intră unele din activităţile invocate 
pentru menţinerea numărului actual de 
personal. 

185. - anexa nr.3/35 
  Secretariatul de Stat pentru Persoanele 

cu 
  Handicap 

Domnul deputat Cezar Ioan Corâci, Grup 
parlamentar P.N.L. propune: 

- suplimentarea proiectului de buget pentru 
Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu handicap; 

- la cap.71.01 „Cercetare ştiinţifică“ 
suplimentarea sumei din proiectul de buget. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 

186. - anexa nr.3/37 
  Academia Română  

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi 
sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 
învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului 
propun: 

- suplimentarea bugetului cu 10,0 miliarde lei, 
după cum urmează: 

1. Cheltuieli de personal        2,0 miliarde lei  
2. Cheltuieli materiale            5,0 miliarde lei  
3. Cheltuieli de capital           3,0 miliarde lei  
- la cap.71.01 „Cercetare ştiinţifică“ la 

numărul de personal ce se finanţează în anul 1998 
să se adauge un asterisc, cu următorul text: 

„*) Numărul maxim de personal ce se 
finanţează în anul 1998 să fie identic cu cel din anul 
1997 (4.191, fără reducere cu 10%). 

Nu se justifică. Menţionăm că numărul 
de personal finanţat în anul 1997 la cap.71.01 
„Cercetare ştiinţifică“ s-a ridicat la cifra de 
4.101 persoane şi nu 4.191 persoane aşa cum 
se prezintă în amendamentul propus. 
Totodată, precizăm că bugetele ordonatorilor 
principali de credite, la care se propune 
diminuarea sumelor au fost întocmite pentru a 
asigura strictul necesar pentru funcţionare în 
condiţii de austeritate. 
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187. - anexa nr.3/42 
  Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea  
  şi Implementarea Programelor de  
  Reconstrucţie a Zonelor Miniere 

Comisia pentru industrii şi servicii propune la 
art.72, cap.66.01 „Investiţii ale instituţiilor publice“ 
următoarele: 

„În cheltuielile pentru reformă care au ca 
sursă şi vărsămintele din privatizare se vor susţine 
în sumă de 2.000 miliarde lei programele de 
dezvoltare a zonelor miniere pe măsura prezentării 
acestora spre avizare „ Agenţiei Naţionale pentru 
Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de 
Reconstrucţie a Zonelor Miniere“ 

Nu se justifică, întrucât sursa 
menţionată contravine prevederilor legale. 

188. - anexa nr.3/45 
  Oficiul Naţional al Cinematografiei  

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului propune 
suplimentarea la cap.„Transferuri“ cu suma de 2,0 
miliarde lei a cărei destinaţie să fie prezentată prin 
nota de subsol, cu următorul conţinut: 

„2,0 miliarde lei acordate filmelor aflate în 
finalizarea producţiei, care au fost finanţate din 
bugetul de stat pe anul 1997“. 

Nu se specifică sursa de suplimentare a 
acestei sume. 

189. - anexa nr.3/49 
  Consiliul Naţional al Audiovizualului  

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune  
la cap. 5001, suplimentarea cheltuielilor - total cu 1 
miliard lei pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare a instituţiei. 

Nu se justifică, suma prevăzută în 
bugetul Consiliului Audiovizualului este 
suficientă pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare a acestei instituţii. 

190. - anexa nr.3/49 
  Consiliul Naţional al Audiovizualului 

Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de 
informare în masă a Senatului propune 
suplimentarea cu 1,0 miliarde lei, astfel: 

- 300,0 milioane lei la cap.„Cheltuieli de 
personal“; 

- 300 milioane lei la cap.„Cheltuieli materiale 
şi servicii“; 

- 400,0 milioane lei la cap.„Cheltuieli de 
capital“. 

Nu se specifică sursa de suplimentare. 
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191. - anexa nr.3/53 
  Societatea Română de Radiodifuziune   

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune la 
cap. 5700, art.70, suplimentarea cheltuielilor de 
capital cu 4 miliarde lei, în vederea acoperirii 
cheltuielilor necesare achiziţionării de echipamente 
sonore pentru sala de concerte Mihail Jora.  

Problema este de competenţa Societăţii 
Române de Radiodifuziune, care, dacă va 
considera necesar, va putea ca, din fondurile 
prevăzute în bugetul său la titlul „cheltuieli de 
capital“, să acorde prioritate acoperirii 
cheltuielilor la care se face referire în 
amendament. 

192. - anexa nr.3/54 
  Societatea Română de Televiziune 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune la 
cap. 5901, art.70, ca din total cheltuieli de capital - 
17.523.000. mii lei să se repartizeze pentru Direcţia 
TV  România Internaţional suma de 4.360.000. mii 
lei pentru a permite o utilizare mai eficientă şi mai 
flexibilă a resurselor bugetare alocate.   

Solicitarea nu are obiect, suma 
respectivă este nominalizată distinct în 
bugetul Societăţii Române de Televiziune 
(pag.3). 
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193. - anexa nr.3/54 
  Societatea Română de Televiziune 

Domnul deputat Alexandru Dumitru Radu  
propune la cap.50.01 „Cheltuieli-total“ diminuarea 
sumei, de la 110.470.300 mii lei la 60.470.300 mii 
lei. 

Amendamentul nu poate fi acceptat, 
întrucât, potrivit prevederilor art.45 şi 46 din 
Legea nr.41/1994 privind organizarea şi 
funcţionarea Societăţii Române de 
Radiodifuziune şi a Societăţii Române de 
Televiziune, prin legea bugetară anuală se 
aprobă fondurile de la bugetul de stat alocate 
celor două societăţi pentru: acoperirea 
cheltuielilor de dezvoltare, inclusiv a celor 
valutare pentru achiziţionarea de echipamente 
şi piese de schimb, radio şi televiziune; 
fondurile pentru utilizarea staţiilor de emisie, 
a radioreleelor şi a casetelor video şi fonice, 
datorate agenţilor economici din sistemul 
comunicaţiilor; finanţarea necesară producerii 
şi difuzării emisiunilor radiofonice şi de 
televiziune adresate străinătăţii, precum şi 
dezvoltării acestei activităţi. 

Potrivit prevederilor art.45, ultimul 
alineat din Legea nr.41/1994, celelalte 
cheltuieli, deci şi cele cu salariile se acoperă 
din veniturile proprii. 

194. - anexa nr.3/58  
  Oficiul Român pentru Drepturile de 

Autor 
 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă a Camerei Deputaţilor propune la 
cap.5001, suplimentarea cheltuielilor - total cu 266 
milioane lei, în vederea acoperirii cheltuielilor 
curente pentru îndeplinirea atribuţiilor şi 
competenţelor specifice acestei instituţii.   

Sumele prevăzute în bugetul Oficiului 
Român pentru Drepturile de Autor au fost 
astfel dimensionate încât permit acoperirea 
cheltuielilor necesare îndeplinirii atribuţiilor 
şi competenţelor specifice acestei instituţii. 
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195. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Domnul deputat Tamás Sándor, propune 
Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci, majorarea 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru 
judeţul Covasna cu suma de 20,0 miliarde lei, 
această solicitare justificându-se pentru acoperirea 
cheltuielilor strict necesare activităţilor finanţate din 
bugetele locale în condiţiile inflaţiei înregistrate faţă 
de anul precedent.  

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 

196. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Domnul deputat P.D.S.R. Marin Cristea 
propune suplimentarea cu 17,0 miliarde lei a sumei 
defalcate prevăzută pentru judeţul Giurgiu în anexa 
nr.5. 

 

Vezi motivaţia de la nr.crt.195.  

197. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Domnii deputaţi Nagy Istvan şi Raduly Robert 
propun suplimentarea sumei defalcate din impozitul 
pe salarii de la 76.785.000 mii lei la 87.305.000 mii 
lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.195.  

198. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Domnul deputat Romulus Moucha propune 
majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii 
cu suma care se suportă de la bugetul local pentru 
constituirea fondului de asigurări sociale de 
sănătate, în baza art.51, pct.b) din Legea 
nr.145/1997. 

Sumele defalcate din impozitul pe 
salarii constituie element de echilibrare a 
bugetelor locale, la stabilirea acestora s-au 
avut în vedere şi contribuţiile la fondul de 
asigurări sociale de sănătate, ca element de 
cheltuieli al acestor bugete. 

199. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Domnul deputat Vitcu Mihai consideră 
insuficiente sumele defalcate din impozitul pe 
salarii pentru judeţul Suceava. 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 
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200. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Un grup de senatori şi deputaţi din judeţul 
Suceava propun ca  sumele defalcate din impozitul 
pe salarii pentru judeţul Suceava să se suplimenteze 
cu 200,0 miliarde lei. 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 

201. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu 
propune majorarea sumelor defalcate din impozitul 
pe salarii cu 1.784,5 miliarde lei cu reactualizarea 
tuturor datelor în corelaţie. 

Propunerea nu poate fi luată în 
considerare, întrucât majorarea sumelor 
defalcate din impozitul pe salarii ar duce la 
diminuarea veniturilor bugetului de stat şi 
respectiv la majorarea deficitului bugetului de 
stat sau diminuarea altor cheltuieli ale 
bugetului de stat. 

202. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Domnul deputat Aron Popa propune 
suplimentarea sumei defalcate din impozitul pe 
salarii la judeţul Bacău cu 244.723 milioane lei 
pentru refacerea şi modernizarea infrastructurii şi 
susţinerea unor acţiuni bugetare. 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 

203. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Doamna deputat Filipescu Ileana propune 
suplimentarea sumei prevăzută pentru judeţul Mureş 
cu 62.728,8 milioane lei. 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 

204. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnii deputaţi Ştefan Popescu Bejat şi Dumitru 
Popescu au propus la poziţia 20 judeţul Gorj să fie 
suplimentată suma prevăzută cu 34.000.000 mii lei. 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 
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205. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnii deputaţi Croitoru Adrian şi Alexandru 
Dumitru Radu au propus suplimentarea cu 27,0 
miliarde lei a sumei prevăzute la nr.crt.19 judeţul 
Giurgiu de la 52.695.000 mii lei la 79.695.000 mii 
lei. 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 

206. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Trifu Romeo au propus cu 40,0 
miliarde lei sumei prevăzute la nr.crt.34 judeţul 
Sibiu de la 104.345.000 mii lei la 144.345.000 mii 
lei. 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 

207. - anexa nr.5 
  Sume defalcate din impozitul pe salarii  
  pe anul 1998 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnii deputaţi Acsinte Gaşpar, Gheorghe 
Vâlceanu şi Traian Sabău au propus suplimentarea 
sumei prevăzute la nr.crt.40 judeţul Vâlcea cu  
8.141.000 mii lei. 
 

Repartizarea sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii pe anul 1998 pe judeţe a 
avut la bază prevederile art.23(1) din Legea 
privind finanţele publice, nr.72/1996 şi 
aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr.10. 

208. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Domnul deputat Vitcu Mihai solicită pentru 
judeţul Suceava majorarea transferurilor pentru 
investiţii. 

Transferurile pentru investiţii prezintă o 
creştere faţă de anul 1997 în medie cu circa 
25%, majorare determinată de constrângerile 
bugetare ce au stat la baza elaborării bugetului 
de stat. 
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209. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Domnul deputat Romulus Moucha propune 
majorarea transferurilor acordate pentru protecţia 
socială vizând energia termică livrată populaţiei, 
pentru judeţul Braşov, cu suma de 35,0 miliarde lei. 

Dimensionarea transferurilor de la 
bugetul de stat către bugetele locale a avut ca 
bază de calcul pentru transferurile alocate 
pentru protecţia socială, energia termică 
estimată a se livra populaţiei şi preţurile de 
producţie a energiei termice şi a tarifelor de 
distribuţie. 

210. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Domnul deputat Antonescu Nicolae Napoleon 
propune majorarea transferurilor alocate judeţului 
Prahova cu suma de 30,0 miliarde lei pentru 
asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru 
energia termică şi suma de 70,0 miliarde lei pentru 
investiţii. 

Dimensionarea transferurilor de la 
bugetul de stat către bugetele locale a avut ca 
bază de calcul pentru transferurile alocate 
pentru protecţia socială, energia termică 
estimată a se livra populaţiei şi preţurile de 
producţie a energiei termice şi a tarifelor de 
distribuţie.  

Transferurile pentru investiţii prezintă o 
creştere faţă de anul 1997 în medie cu circa 
25%, majorare determinată de constrângerile 
bugetare ce au stat la baza elaborării bugetului 
de stat. 

211. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Domnul deputat Tamás Sándor, propune 
Comisiei pentru Buget, Finanţe şi Bănci, majorarea 
transferurilor alocate judeţului Covasna cu 15,0 
miliarde lei, în vederea asigurării sumelor necesare 
pentru finalizarea şi punerea în funcţiune a unor 
lucrări începute în anii precedenţi, precum şi 
necesitatea demarării unor lucrări cu condiţii de 
începere asigurate.         

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  
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212. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnii deputaţi Marin Cristea, Ignat Ştefan, Viorel 
Burlacu, Protopopescu Cornel, Sabău Traian, 
Afrusinei Viorica şi domnul senator Fuior Victor au 
propus suplimentarea cu suma de 1.000 miliarde lei 
la cap.„Investiţii“ de la 2.365.580.000 mii lei la 
3.365.580.000 mii lei. 

 

Propunerea nu se justifică, întrucât sursa 
de suplimentare nu este realizabilă, deoarece 
diminuarea cheltuielilor aferente datoriei 
publice ar conduce la neachitarea la termenele 
asumate prin acordurile de împrumut a 
obligaţiilor statului român. 

213. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998 

Un grup de senatori şi deputaţi din judeţul 
Suceava propun următoarele: 

- transferurile de la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru investiţii să se majoreze, 
deoarece suma alocată în prezent reprezintă 25% 
din necesar. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  

214. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998 

Domnul deputat Nicolae Popa propune să se 
suplimenteze suma prevăzută pentru judeţul Alba cu 
143,1 miliarde lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.210.  

215. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  

Domnul deputat Ghiga Vasile propune 
suplimentarea sumei alocate judeţului Vaslui pentru 
cheltuieli de investiţii cu 39.173 milioane lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  
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216. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998 

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu 
propune majorarea sumei alocată pentru judeţul 
Prahova cu 358.505 milioane lei, din care 17.249 
milioane lei pentru asigurarea protecţiei sociale a 
populaţiei, 296.256 milioane lei pentru investiţii şi 
45.000 milioane lei pentru Programul de pietruire a 
drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor 
conform Hotărârii Guvernului nr.577/1997. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.210.  

217. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Domnul deputat Alexandru Dumitru Radu 
propune pentru judeţul Giurgiu majorarea 
următoarelor sume, astfel: 

- total transferuri, de la 33.878.000 mii lei la 
53.571.400 mii lei; 

- protecţie socială, de la 4.702.000 mii lei la 
6.200.000 mii lei; 

- investiţii, de la 24.676.000 mii lei la 
39.000.000 mii lei; 

- program drumuri, de la  4.500.000 mii lei la 
8.371.400 mii lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.210.  

218. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  

Domnii deputaţi Dan Nica şi Florentin Ion 
Sandu propun suplimentarea la judeţul Galaţi cu 6,0 
miliarde lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.210.  

219. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  

Domnul deputat Istvan Antal propune 
suplimentarea la judeţul Harghita cu 10,0 miliarde 
lei pentru investiţii. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  



 132 
 

Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Text adoptat de comisie Motivare 

220. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998 

Domnul deputat Aron Popa propune 
suplimentarea transferurilor de la bugetul de stat 
pentru judeţul Bacău cu suma de 176.515 milioane 
lei la cheltuieli de investiţii în vederea refacerii şi 
modernizării infrastructurii edilitare a localităţilor şi 
teritoriului. 

Transferurile pentru investiţii s-au 
calculat prin majorarea celor din anul 1997 în 
medie cu 24,9%, majorare determinată de 
constrângerile bugetare ce au stat la baza 
elaborării bugetului de stat. 

221. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998 

Doamna deputat Filipescu Ileana propune 
suplimentarea sumei prevăzută pentru judeţul Mureş 
cu 23.445,0 milioane lei pentru realizarea 
programului minimal de investiţii. 
 
 

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  

222. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  

Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare a Camerei Deputaţilor şi domnul deputat 
Corneliu Ruse propun modificarea textului anexei 
în sensul excluderii termenului „urban“, astfel: 

„Anexa nr.6 
Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei 

pentru energie termică şi transport în comun de 
călători“ 

Vezi motivaţia de la nr.crt.89.  

223. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  

Doamna deputat Daniela Bartoş a propus la 
judeţul Brăila majorarea la poziţia „Total 
transferuri“ de la 62.515.000 mii lei la 100.000.000 
mii lei prin alocarea suplimentară a 37.485.000 mii 
lei la poziţia „Investiţii finanţate parţial din 
împrumuturi externe“. 

Amendamentul propus nu poate fi luat 
în considerare, deoarece transferurile de la 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial din împrumuturi 
externe au fost stabilite pe baza acordurilor 
încheiate cu organismele financiare 
internaţionale şi diminuarea acestora ar duce 
la nerespectarea angajamentelor asumate prin 
aceste acorduri. 
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224. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnii deputaţi Marin Cristea, Afrusinei Viorica, 
Ignat Ştefan, Croitoru Adrian şi Fenoghen Sevastian 
au propus: 

•  reducerea cheltuielilor la cap.„Transferuri de 
la bugetul de stat către bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe“ 
cu 84,0 miliarde lei şi majorarea cheltuielilor la 
cap.„Investiţii“ cu 82,5 miliarde lei pentru 
următoarele judeţe: 

 
 
 
- Botoşani cu 25,0 miliarde lei;       
- Giurgiu cu 16,5 miliarde lei; 
- Tulcea cu 16,0 miliarde lei; 
- Vaslui cu 21,0 miliarde lei; 
 modificarea cu 4,0 miliarde lei la cap. 

„Programul de pietruire a drumurilor comunale şi 
alimentare cu apă a satelor“şi cu 1,5 miliarde lei la 
cap.„Asigurarea protecţiei sociale a populaţiei 
pentru energia termică şi transportul urban în comun 
de călători“ pentru judeţul Giurgiu. 

Amendamentul propus nu poate fi luat 
în considerare, deoarece transferurile de la 
bugetul de stat către bugetele locale pentru 
investiţii finanţate parţial din împrumuturi 
externe au fost stabilite pe baza acordurilor 
încheiate cu organismele financiare 
internaţionale şi diminuarea acestora ar duce 
la nerespectarea angajamentelor asumate prin 
aceste acorduri. 
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225. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnii deputaţi Acsinte Gaşpar, Gheorghe 
Vâlceanu şi Traian Sabău au propus suplimentarea 
cu suma de 35.000.000 mii lei la nr.crt.40 judeţul 
Vâlcea.  

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  

226. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Dorin Vataman au propus 
eliminarea asteriscului de la nr.crt.35 judeţul 
Suceava, cap.„Investiţii“. 

Este necesară menţinerea asteriscului în 
vederea respectării obligaţiilor privind 
participarea României la finanţarea investiţiei 
respective. 

227. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Cornel Protopoescu au propus 
suplimentarea sumei la nr.crt.18 judeţul Galaţi la 
cap.„Transferuri“ de la 91.253.000 mii lei la 
126.253.000 mii lei, din care pentru: 

- cap.„Asigurarea protecţiei sociale a 
populaţiei pentru energia termică şi transportul 
urban în comun de călători“ de la 33.320.000 mii lei 
la 53.320.000 mii lei; 

- cap.„Investiţii“ de la 51.633.000 mii lei la 
61.633.000 mii lei; 

- cap.„Programul de pietruire a drumurilor 
comunale şi alimentare cu apă a satelor“ de la 
6.300.000 mii lei la 11.300.000 mii lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.210.  
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228. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Dumitru Bălăieţ au propus 
suplimentarea cu 20,0 miliarde lei la nr.crt.12 
judeţul Călăraşi de la 49.817.000 mii lei la 
69.817.000 mii lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  

229. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Ştefan Popescu Bejat au propus 
suplimentarea sumei prevăzute la nr.crt.20 judeţul 
Gorj cu 13.000.000 mii lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  

230. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  
 

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Romeo Trifu au propus: 

- la cap.„Asigurarea protecţiei sociale a 
populaţiei pentru energia termică şi transportul 
urban în comun de călători“, judeţul Sibiu 
suplimentarea sumei prevăzute cu 24,6 miliarde lei. 

- la cap.„Investiţii“, judeţul Sibiu suplimen-
tarea cu 53,0 miliarde lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.210.  
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231. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998  

Domnul deputat Dumitru Popescu propune 
următoarele: 

- suplimentarea transferurilor de la bugetul de 
stat către bugetele locale cu 13,0 miliarde lei pentru 
finalizarea unor lucrări de investiţii. Acoperirea 
suplimentării se va face prin redistribuire de la 
judeţele prevăzute în anexele nr.5 şi 6 cu peste 
100,0 miliarde lei. 

Vezi motivaţia de la nr.crt.208.  

232. - anexa nr.6 
  Transferuri de la bugetul de stat către 
   bugetele locale pe judeţe şi municipiul 
   Bucureşti pe anul 1998 

Domnii deputaţi Nagy Istvan şi Raduly Robert 
propun suplimentarea transferurilor astfel: 

total transferuri                          49.684.000 mii 
lei 

din care: 
- asigurarea protecţiei sociale 
  a populaţiei pentru energie 
  termică şi transport urban, 
  în comun, de călători  
                 19.365.000 mii lei la 24.465.000 mii 

lei 
- investiţii  27.819.000 mii lei la 45.000.000 mii 

lei       
- programul de pietruire a 
  drumurilor comunale şi 
  alimentarea cu apă a 
  satelor, conform Hotărârii 
  Guvernului nr.577/1997  

                2.500.000 mii lei la 6.000.000 mii 
lei 

Vezi motivaţia de la nr.crt.210.  
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233. - anexa nr.7 
  Lista categoriilor de obiective şi lucrări 
  de investiţii finanţate din transferuri de  
  la bugetul de stat către bugetele locale  
  pe anul 1998  

Comisia pentru administraţie publică, 
amenajarea teritoriului şi echilibrul ecologic a 
Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie 
publică şi organizarea teritoriului a Senatului şi 
domnul deputat Dumitru Bălăeţ au propus la pct.7 
„Drumuri şi poduri locale, străzi, pasaje denivelate 
în localităţi“ să se includă: „finalizarea podului 
peste râul Argeş între oraşul Budeşti şi localitatea 
Crivăţ (judeţul Călăraşi) - 5,0 miliarde lei“. 

Potrivit Legii privind finanţele publice, 
nr.72/1996 ordonatorii principali de credite 
stabilesc priorităţile în realizarea obiectivelor 
de investiţii. 

În anexa nr.7 sunt cuprinse categoriile 
de obiective şi lucrări de investiţii ce se 
finanţează din transferuri din bugetul de stat şi 
nu obiectivele. 

234. - anexa nr.7 
  Lista categoriilor de obiective şi lucrări 
  de investiţii finanţate din transferuri de  
  la bugetul de stat către bugetele locale  
  pe anul 1998 

Comisia economică a Senatului propune să se 
completeze - anexa nr.7 „Lista categoriilor de 
obiective şi lucrări de investiţii finanţate din 
transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale 
pe anul 1998“ cu pct.10 cu următorul conţinut: 

„Lucrări pentru racordarea la alimentarea cu 
energie electrică şi la telefonie a localităţilor 
izolate.“ 

Nu se justifică, întrucât investiţiile 
respective se realizează din sursele proprii ale 
regiilor autonome de profil. 
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235. - anexa nr.8 
  Categoriile de venituri şi cheltuieli care 

se 
  prevăd în bugetele locale pe anul 1998. 
 

Domnul deputat Vitcu Mihai propune ca la 
cap.I, pct.B să se introducă următoarele: 

„2) Învăţământ (învăţământul liceal, 
profesional şi postliceal) 

3) Sănătate: 
- drepturile donatorilor onorifici de sânge care 

se acordă potrivit Legii nr.4/1995, care se realizează 
prin Centrul de Transfuzii sanguine şi are 
importanţă judeţeană; 

- alte drepturi care se suportă în conformitate 
cu prevederile Legii nr.145/1997 la unităţi sanitare 
de importanţă judeţeană (spital judeţean, 
ambulanţă). 

5) Asistenţă socială - să se includă şi 
finanţarea următoarele categorii de unităţi care 
asigură asistenţă pentru întreg judeţul: 

Cămine de bătrâni (alte decât cele care 
deservesc numai locuitorii unei comunităţi 
orăşeneşti sau municipale); 

Cămine-spital pentru copii cu handicap; 
Cămine-spital pentru copii cu handicap, care 

funcţionează ca centre-pilot zonale de asistenţă 
specială; 

Cămine-spital pentru bolnavii cronici 
somatici; 

Cămine-spital pentru bolnavii cronici 
neuropsihici; 

Cămine-spital pentru recuperarea 
neuropshihomotorie adulţi, cu centre de zi; 

Cămine-spital pentru recuperarea 
neuropshihomotorie pentru copii, cu centre de zi; 

Cămine atelier. 

Amendamentul nu se justifică, deoarece 
introducerea unor categorii de unităţi şi 
acţiuni de cheltuieli în bugetul propriu al 
judeţului ar conduce la o centralizare excesivă 
a cheltuielilor bugetelor locale la nivelul 
judeţelor, bugete ce sunt echilibrate în 
proporţie de 85% pe seama sumelor defalcate 
din impozitul pe salarii şi a transferurilor, 
ponderea veniturilor proprii în total venituri 
fiind mică. 

 
 
 
Aceste categorii de instituţii publice 

sunt finanţate din bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale unde îşi au sediul. Ele 
sunt enumerate în anexa nr.9. 
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236. - anexa nr.8 
  Categoriile de venituri şi cheltuieli care 

se 
  prevăd în bugetele locale pe anul 1998 
 

Domnul deputat Tamás Sándor, propune la  
cap. I., pct. B. nr.crt. 3, nota din subsolul paginii 
notată cu **, să fie completată cu textul: „cu 
cheltuielile pentru cămine de bătrâni“. Motivul îl 
constituie faptul că asistaţii internaţi în aceste 
cămine provin din toate localităţile judeţului.  

De asemenea, propune la cap. I., pct. B. să fie 
introdus un nou nr.crt. 14 intitulat “Sănătate“ , care 
să cuprindă drepturile donatorilor onorifici de sânge 
pentru motivul, că aceştia provin din judeţ, centrele 
de recoltare deservind toate spitalele din judeţ. 

Introducerea unor categorii de unităţi şi 
acţiuni de cheltuieli în bugetul propriu al 
judeţului ar conduce la o centralizare excesivă 
a cheltuielilor bugetelor locale la nivelul 
judeţelor, în condiţiile în care bugetele proprii 
ale acestora sunt echilibrate în proporţie de 
circa 85% pe seama sumelor defalcate din 
impozitul pe salarii şi a transferurilor de la 
bugetul de stat, ponderea veniturilor proprii în 
total venituri fiind foarte mică. 

De asemenea, aplicarea principiului 
teritorialităţii asigură o mai mare operativitate 
în acordarea fondurilor şi în urmărirea 
modului de utilizare a acestora în cursul 
execuţiei bugetare. 

237. - anexa nr.8 
  Categoriile de venituri şi cheltuieli care 

se 
  prevăd în bugetele locale pe anul 1998 

Un grup de senatori şi deputaţi din judeţul 
Suceava propun ca la punctul B „Cheltuieli“ să se 
introducă următoarele: 

1. Învăţământ - învăţământ liceal, profesional 
şi postliceal - întrucât sunt unităţi ce au importanţă 
judeţeană, şcolarizând elevi din tot judeţul. 

2. Sănătate  
3. Asistenţă socială - cămine de bătrâni, 

cămine-spital pentru copii cu handicap şi centre-
pilot zonale de asistenţă socială, cămine-spital 
pentru bolnavi cronici somatici şi bolnavi cronici 
neuropsihici, cămine-spital pentru recuperare 
neuropsihomotorie adulţi şi copii şi cămine-atelier - 
toate de importanţă judeţeană.  

 
 
 
Amendamentul nu se justifică, deoarece 

introducerea unor categorii de unităţi şi 
acţiuni de cheltuieli în bugetul propriu al 
judeţului ar conduce la o centralizare excesivă 
a cheltuielilor bugetelor locale la nivelul 
judeţelor, bugete ce sunt echilibrate în 
proporţie de 85% pe seama sumelor defalcate 
din impozitul pe salarii şi a transferurilor, 
ponderea veniturilor proprii în total venituri 
fiind mică. 

Aceste categorii de instituţii publice 
sunt finanţate din bugetele unităţilor 
administrativ-teritoriale unde îşi au sediul. Ele 
sunt enumerate în anexa nr.9. 
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238. - anexa nr.9 
  Categoriile de instituţiile publice şi 

acţiuni 
  din domeniile învăţământului 

preuniversitar, 
  sănătăţii şi asistenţei sociale ale căror 
  cheltuieli se asigură din bugetele locale 
  pe anul 1998 

Domnul deputat Francis Baranyi propune 
introducerea unei litere noi d), la pct.2, al Anexei 
nr.9, având următorul conţinut: 

„d) cheltuieli materiale şi de administraţie ale 
serviciilor judeţene de ambulanţă şi ale serviciului 
de Ambulanţă al municipiului Bucureşti“. 

Nu se justifică, întrucât serviciile 
respective se finanţează potrivit Legii 
nr.145/1997. 

239. - anexa nr.10 
  Criterii de determinare a sumelor 

defalcate 
  din impozitul pe salarii, pe judeţe, pe 

anul 
  1998  
 

Domnul deputat Adrian Tudor Moroianu-
Geamăn propune modificarea criteriilor de 
determinare a sumelor defalcate din impozitul pe 
salarii, pe judeţe, pe anul 1998, astfel: 

TOTAL                                              100% 
1. Numărul populaţiei                           20% 
2. Lungimea străzilor                              8% 
3. Lungimea drumurilor                        17% 
4. Numărul locuinţelor                            5% 
5. Lungimea reţelelor de canalizare 
    şi apă                                                10% 
6. Numărul populaţiei şcolare din 
    învăţământul preuniversitar                30% 
7. Numărul unităţilor administrativ- 
    teritoriale                                             5% 
 
8. Contribuţia la bugetul de stat                5% 
NOTĂ: La repartizarea pe unităţile 

administrativ-teritoriale din cadrul judeţului a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii, se poate 
ţine seama orientativ de criteriile de mai sus în 
funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de 
situaţia economică, socială şi demografică a 
acestora. 

Criteriile prezentate în anexa nr.10 au 
fost stabilite pe baza unor calcule având la 
bază date statistice, iar nivelurile alese asigură 
pentru toate judeţele o repartizare judicioasă a 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amendamentul propus nu se justifică, 

deoarece criteriul este pentru determinarea 
sumelor defalcate din impozitul pe salarii în 
funcţie de procentul alocat pentru cheltuielile 
de învăţământ, în etapele de elaborare şi 
aprobare a bugetelor locale. 
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240. - anexa nr.10 
  Criterii de determinare a sumelor 

defalcate 
  din impozitul pe salarii, pe judeţe, pe 

anul 
  1998  
 

Domnul deputat Romulus Moucha propune 
completarea anexei nr.10 cu încă două criterii de 
repartizare a sumelor defalcate din impozitul pe 
salarii, respectiv: 

- numărul de unităţi de asistenţă socială; 
- numărul de asistaţi în aceste unităţi. 

Criteriile solicitate nu fac obiectul unor 
date raportate prin Anuarul Statistic al 
României, fapt pentru care nu se justifică 
preluarea lor. Sumele defalcate din impozitul 
pe salarii sunt acordate pentru echilibrarea 
bugetelor pe ansamblul judeţelor pe baza unor 
criterii de determinare a acestora. 

241. - anexa nr.10 
  Criterii de determinare a sumelor 

defalcate 
  din impozitul pe salarii, pe judeţe, pe 

anul 
  1998  

Domnii deputaţi Ioan Bivolaru şi Dan Ioan 
Popescu propun eliminarea nr.crt. 2 şi 3 şi 
introducerea nr.crt. următor: 

„2. Rata şomajului înregistrată la 31 
decembrie 1997 cu procent de repartizare 25%“. 

În stabilirea criteriilor de determinare a 
sumelor  defalcate  din impozitul pe  salarii  s-
au selectat criteriile care reflectă activitatea 
colectivităţilor locale. 

242.  Comisia pentru privatizare din Senat propune 
cuprinderea într-un subcapitol distinct la venituri, a 
fondurilor provenite din privatizare prin Fondul 
Proprietăţii de Stat, precum şi destinaţia lor la 
capitolul de cheltuieli cu obligaţia utilizării acestora 
numai pentru finanţarea programelor aprobate de 
către Guvern sau Parlament pentru restructurarea, 
modernizarea şi eficientizarea economiei româneşti 
şi a privatizărilor în domeniu. 

În Anexa nr.1 există subcapitolul 
30.01.05 „Vărsăminte din privatizare pentru 
constituirea Fondului la dispoziţia 
Guvernului“. 

243.  Comisia pentru privatizare din Senat propune 
detalierea, în buget a modului de tratare în 1998 a 
investiţiei pentru care România a cheltuit deja 650,0 
milioane USD, în Ucraina la obiectivul Krivoi-Rog. 
Propune ca sumele necesare să fie nominalizate 
distinct în Anexele nr.3/19 a Ministerului Industriei 
şi Comerţului şi nr.3/24 a Ministerului Lucrărilor 
Publice şi Amenajării Teritoriului. 

Rezolvată prin amendamentul de la 
nr.crt.31 din anexa nr.1 la raport. 
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244.  Comisia pentru privatizare din Senat propune 
precizarea, în mod distinct, pentru anul 1998 a 
fondurilor alocate pentru sectoarele implicate în 
producerea de energie electrică în Centrala Nucleară 
de la Cernavodă (producţia în minele de uraniu, 
Combinatul de apă grea, precum şi pentru toate 
celelalte unităţi industriale implicate pe orizontală 
în asigurarea funcţionării Centralei Electrice 
Nucleare de la Cernavodă). 

Nu se justifică, întrucât prin buget nu se 
nominalizează agenţii economici care 
contribuie la funcţionarea centralei respective. 

 


