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A  V  I  Z 
 

asupra proiectului Legii bugetului de Stat 
 pe anul 2000 

 
  In conformitate cu prevederile  Regulamentului şedinţelor comune 
ale celor două camere ale Parlamentului, Comisia economică şi Comisia pentru 
privatizare din Senat şi Comisia pentru politică economică, reformă şi 
privatizare din Camera Deputaţilor  au  fost sesizate spre dezbatere şi avizare cu 
proiectul Legii bugetului de Stat pe anul 2000. 
  Proiectul de lege a fost examinat  în şedinţele din 15, 16, 21, 22 şi 
23 martie 2000. 
  In urma dezbaterilor, membri Comisiilor au avizat favorabil 
proiectul de Lege cu amendamentele prezentate în anexele alăturate. 
  
 

SENAT CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia economică, Comisia pentru politică economică, 

 reformă şi privatizare 
PREŞEDINTE,  

Vicenţiu Găvănescu PREŞEDINTE, 
 Iuliu Vida 
  

Comisia pentru privatizare  
PREŞEDINTE,  
Oliviu Gherman  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendament adoptat de Comisie 
Autor 

Motivaţie 

 
1 

 
Art. 2 (1) - Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2000 
a fost realizată în concordanţă cu proiecţia indicatorilor 
macroeconomici. 
 
 

 
Art. 2 (1) - Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2000 a fost realizată în 
concordanţă cu proiecţia indicatorilor macroeconomici, realizată în luna septembrie 
1999. 
Autor: dep. Cazan Leonard 

 
Precizare este necesară privind modul de fundamentare a 
proiectului Legii bugetului de stat.  

 
2 

 
Art. 8 (1) – Pentru anul 2000, se suspendă aplicarea art. 1 
alin. (1), lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 
privind impozitul pe profit, astfel cum a fost completat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 217/1999 privind 
obligaţia la plata impozitului pe profit, a instituţiilor 
publice, pentru veniturile extrabugetare din activităţi 
economice desfăşurate în condiţiile legii. 

  
Se propune eliminarea întregului articol. 
 
 
Autor: dep. Cazan Leonard 

 
Textul diminuează iniţiativele instituţiilor publice de a realiza 
venituri extrabugetare. 

 
3 

 
Art. 10 – In vederea încadrării în nivelul deficitului şi 
asigurării cheltuielilor cu dobânzile aferente datoriei 
publice, aprobate prin prezenta lege, Ministerul Finanţelor 
propune Guvernlui limitarea deschiderii de credite bugetare 
pentru efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile 
aprobate, corespunzător veniturilor încasate. 

  
Se propune eliminarea. 
 
Autor: grupurile parlamentare PDSR din Senat şi Camera Deputaţilor 

 
Această prevedere nu este în concordanţă cu Legea finanţelor 
publice. 

 
4 

 
Art. 21 (1) – Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni 
economice se stabilesc în sumă de 23.306,8 miliarde lei, din 
care: 995,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 745,6 
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.944,3 miliarde 
lei subvenţii, 476,3 miliarde lei prime, 13.724,3 miliarde lei 
transferuri, 1.609,9 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.811,3 
miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi 
comisioane aferente acestora. 
 
 

 
Art. 21 (1) – Cheltuielile din bugetul de stat pentru acţiuni economice se stabilesc în 
sumă de 24.006,8 miliarde lei, din care: 995,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 
745,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 2.944,3 miliarde lei subvenţii, 476,3 
miliarde lei prime, 14.424,3 miliarde lei transferuri, 1.609,9 miliarde lei cheltuieli de 
capital, 2.811,3 miliarde lei rambursări de credite şi plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente acestora. 
 
Autor: dep. Sorin Dimitriu 
           dep. Iuliu Vida 
           dep. Gheorghe Marin 

 
 

 
5 

 
Art. 21 (2) – Cheltuielile pentru acţiunile economice, pe 
capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 3.958,8 miliarde lei 
pentru industrie, 7.387,8 miliarde lei pentru agricultură şi 
silvicultură, 9.604,2 miliarde lei pentru transporturi şi 
comunicaţii şi 2.356,0 miliarde lei pentru alte acţiuni 
economice. 
 

 
Art. 21 (2) – Cheltuielile pentru acţiunile economice, pe capitole de cheltuieli, sunt în 
sumă de 4.358,8 miliarde lei pentru industrie, 7.387,8 miliarde lei pentru agricultură şi 
silvicultură, 9.604,2 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 2.656,0 miliarde 
lei pentru alte acţiuni economice, din care 300 miliarde lei pentru susţinerea 
programelor guvernamentale de dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii 
derulate prin Agenţia Naţională pentru Intreprinderile Mici şi Mijlocii.  
Autor: dep. Sorin Dimitriu 

 
Majorarea cheltuielilor pentru acţiuni economice la capitolul 
“pentru industrie” de la 3.958,8 miliarde la 4.358,8 miliarde lei 
în vederea finanţării parţiale a lucrărilor de investiţii pentru 
proiectele la care există garanţii guvernamentale. 
Sursa de acoperire se preconizează a fi realizată din creşterea 
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a 
impozitelor şi taxelor. 
Majorarea cheltuielilor pentru acţiuni economice la capitolul 
“pentru industrie” de la 2.356,0 miliarde la 2.656,0 miliarde lei 
din care 300 miliarde pentru sprijinirea IMM-urilor întrucât în 
proiectul de buget nu s-a cuprins acest segment de activitate 
economică de mare importanţă pentru redresarea economică a 
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ţării. 
Sursa de acoperire se preconizează a fi realizată din creşterea 
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a 
impozitelor şi taxelor. 
 

 
6 

 
Art. 22 (1) – Cheltuielile pentru alte acţiuni, ce se 
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2000, se stabilesc în 
sumă de 2.106,7 miliarde lei, din care: 538,6 miliarde lei 
reprezintă cheltuieli de personal, 629,2 miliarde lei 
cheltuieli materiale şi servicii, 93,1 miliarde lei subvenţii, 
756,8 miliarde lei transferuri,  83,3 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 5,7 miliarde lei plăţi de dobânzi şi comisioane 
aferente creditelor externe. 

 
Art. 22 (1) – Cheltuielile pentru alte acţiuni, ce se finanţează de la bugetul de stat pe 
anul 2000, se stabilesc în sumă de 2.139,7 miliarde lei, din care: 538,6 miliarde lei 
reprezintă cheltuieli de personal, 662,2 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 93,1 
miliarde lei subvenţii, 756,8 miliarde lei transferuri,  83,3 miliarde lei cheltuieli de 
capital şi 5,7 miliarde lei plăţi de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe. 
 
Autor: dep. Sorin Dimitriu 
 

 
Finanţarea este necesară pentru proiectele de cercetare din 
domeniul metalurgiei. 
Sursa de acoperire se preconizează a fi realizată din creşterea 
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a 
impozitelor şi taxelor. 
 

 
7 

 
Art. 22 (2) – Cheltuielile pentru alte acţiuni pe capitole de 

cheltuieli, sunt în sumă de 1.324,8 miliarde lei pentru 
cercetare ştiinţifică şi 781,9 miliarde lei pentru alte acţiuni. 

 
Art. 22 (2) – Cheltuielile pentru alte acţiuni pe capitole de cheltuieli, sunt în sumă de 
1.357,8 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică şi 781,9 miliarde lei pentru alte acţiuni. 
Autor: dep. Sorin Dimitriu 

 
idem. 

 
8 

 
Art. 54 (1) – In bugetele ordonatorilor principali de credite 
sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia 

Guvernului României la realizarea programelor şi 
proiectelor cu finanţare internaţională. 

 
Art. 54 (1) – In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, 
şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi 

proiectelor cu finanţare internaţională, inclusiv pentru proiectele cu garanţii 
guvernamentale pe baza priorităţilor stabilite de Guvern. 

 
Autor: dep. Sorin Dimitriu 

 
Pentru corelare cu art. 21 (2). 

 
9 

 
Art. 54 (2) – Ordonatorii principali de credite au obligaţia 
ca în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2000, să 
asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare 
reprezentând componenta locală, aferentă derulării 
programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.  

 
Art. 54 (2) – Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca în cadrul creditelor 

bugetare aprobate pe anul 2000, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare 
reprezentând componenta locală, aferentă derulării programelor şi proiectelor cu 

finanţare internaţională, inclusiv pentru proiectele cu garanţii guvernamentale pe 
baza priorităţilor stabilite de Guvern. 

 
Autor: dep. Sorin Dimitriu 

 
Pentru corelare cu art. 21 (2). 

 
10 

 
Art. 54 (3) – Se interzice ordonatorilor principali de credite 
să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 
“Transferuri”, alineatul “Contribuţii la programele realizate 
cu finanţare internaţională” la celelalte titluri de cheltuieli 
ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare. 

 
Art. 54 (3) – Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de 

credite bugetare de la titlul “Transferuri”, alineatul “Contribuţii la programele realizate 
cu finanţare internaţională” la celelalte titluri de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la 

alte capitole bugetare, inclusiv pentru proiectele cu garanţii guvernamentale pe baza 
priorităţilor stabilite de Guvern. 

 
Autor: dep. Sorin Dimitriu 

 
Pentru corelare cu art. 21 (2). 

 
11 

 
Art. 54 (4) – Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la 
realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă la 
titlul “Cheltuieli de capital” nu pot fi redistribuite la alte 
obictive de investiţii. 

 
Art. 54 (4) – Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de 
investiţii cu finanţare externă, inclusiv pentru proiectele cu garanţii guvernamentale 

pe baza priorităţilor stabilite de Guvern la titlul “Cheltuieli de capital” nu pot fi 
redistribuite la alte obictive de investiţii. 

Autor: dep. Sorin Dimitriu 

 
Pentru corelare cu art. 21 (2). 
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 ANEXA NR. 3 
Ordonatorii principali de credite 
Indicatori                    Program 2000 
                                       - mii lei - 

  

12 Consiliul Concurenţei 3/08  
                                  partea I 

Autorităţi publice                  1.200.000 

Consiliul Concurenţei 3/08  
                                   partea I 

Autorităţi publice                  1.203.000 
 

Autor: Grup parlamentar PDSR 

Majorarea cu 3 miliarde este necesară pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor materiale de funcţionare ale instituţiei. 
Sursa de acoperire se preconizează a fi realizată din creşterea 
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a 
impozitelor şi taxelor. 

13 Ministerul Industriei şi Comerţului 
                                        3/22 
                                      partea II 
                     cod 22.66.01.2.3.01 
Fişa lucrări pentru menţinerea capacităţi de producţie la 250 
mii tone/an lignit la Mina Câmpulung Jud. Argeş 
TOTAL Sursă                     8.000.000 
       din care: 
 - surse proprii                       6.200.000 
 - buget de Stat                      1.800.000 

Ministerul Industriei şi Comerţului 
                                        3/22 
                                      partea II 
                     cod 22.66.01.2.3.01 
Fişa lucrări pentru menţinerea capacităţi de producţie la 250 mii tone/an lignit la Mina 
Câmpulung Jud. Argeş 
TOTAL Sursă                     8.000.000 
       din care: 
 - surse proprii                       4.000.000 
 - buget de Stat                      4.000.000 

Autor: dep.Marin Gheorghe  

Se majorează sursa de finanţare de la buget de la 1.800.000 mii 
lei la 4.000.000 mii lei. 
Sursa de acoperire se preconizează a fi realizată din creşterea 
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a 
impozitelor şi taxelor. 
 

14 Comisia Naţională pentru Statistică 
                                        3/41 
                                        partea III 

TOTAL general                   292.452.557 
       din care: 
-CNS activ proprie              134.843.480 
 - Recensământ                    157.609.077 

Comisia Naţională pentru Statistică 
                                        3/41 
                                        partea III 

TOTAL general                   342.452.557 
       din care: 
-CNS activ proprie              184.841.415 
 - Recensământ                    157.611.142 

Autor: Grigoriu Mihai 

Suplimentarea prevederilor cu 50.000.000 mii lei din care 
49.997.935 mii lei pentru CNS activitate proprie şi 2.065 mii lei 
pentru recensământ. 
Această majorare este necesară pentru funcţionalitatea instituţiei 
în condiţii legale. 
Sursa de acoperire se preconizează a fi realizată din creşterea 
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a 
impozitelor şi taxelor. 

15 Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii  
                                             3/54 
                                          partea III 
II Cheltuieli totale                 59.371.600 
         din care:  
Titlul 10 Chelt. cu salariile       1.883.605 
40(81) Fond de garantare a împrumuturilor pentru 
IMM                                                    50.000.000                    

Agenţia Naţională pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii  
                                             3/54 
                                          partea III 
II Cheltuieli totale           209.637.935         din care:  
Titlul 10 Chelt. cu salariile             2.150.000 
40(81) Fond de garantare a împrumuturilor pentru 
IMM                                                   200.000.000 
 
Autori: dep. Iuliu Vida 
          dep.Marin Gheorghe 

Suplimentarea prevederilor cheltuielilor totale cu 150.266.335 
mii lei din care: 
- 266.335 mii lei cheltuieli cu salariile; 
- 150.000.000 mii lei fond de garantare a împrumuturilor 

pentru IMM, derulate prin Agenţia Naţională pentru IMM. 
Această majorare este necesară pentru funcţionarea legală a 
instituţiei precum şi pentru constituirea fondurilor de garantare 
prevăzute pentru împrumuturi. 
 Sursa de acoperire se preconizează a fi realizată din creşterea 
încasărilor pe seama îmbunătăţirii activităţii de colectare a 
impozitelor şi taxelor. 

16 Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională 
                                     3/55 
                                      partea a III-a 
Cheltuieli de personal          5.395.227 
Cod 02 
Transferuri                       800.000.000 
Cod 38 

Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Regională 
                                     3/55 
                                      partea a III-a 
Cheltuieli de personal          9.595.227 
Cod 02 
Transferuri                       795.800.000 
Cod 38 
Autor: dep. Mihai Grigoriu 

Se propune modificarea pe structură în vederea corelării cu 
fondamentarea prezentată de Agenţie. 
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Comisia a dezbătut şi alte amendamente pe care le-a respins, după cum urmează: 
 

Nr. 
crt. 

Textul iniţial Amendamente propuse şi respinse de Comisie 
Autori 

Motivaţia respingerii 

 
0 1 2 3 
1 Art. 21 (5) – Cheltuielile destinate stimulării producţiei de 

export şi a exportului se stabilesc în sumă de 500,0 miliarde 
lei, din care: 

a) 350,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la 
creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca 
de Export-Import a României – S.A. (Eximbank) 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 ale exporturi 
creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1999 şi 2000, 
potrivit prevederilor legale; 
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 privind unele măsuri pentru stimularea realizării 
de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de 
fabricaţie, destinate exportului, nr. 14/1995, aprobată prin 
Legea nr. 70/1995. Eventualele disponibilităţi se pot utiliza 
ppentrustabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare 
potrivit prevederilor lit. a) 

Art. 21 (5) – Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se 
stabilesc în sumă de 850,0 miliarde lei, din care: 

a) 700,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, 
mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României – S.A. (Eximbank) 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 ale 
exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1999 şi 2000, potrivit prevederilor 
legale; 
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 
privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei 
cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, nr. 14/1995, aprobată prin Legea nr. 
70/1995. Eventualele disponibilităţi se pot utiliza ppentrustabilizarea ratei dobânzii la 
creditele bancare potrivit prevederilor lit. a) 
 
Autor: dep. Leonard Cazan 

Nu este posibilă majorarea sumelor pentru stabilizarea ratei 
dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung. 

2 Art. 55 - Ordonatorii de credite au obligaţia ca, în 
cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu 

prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de 
energie electrică şi termică şi de gaze naturale de la 

titlul “Cheltuieli materiale şi servicii”. 

Se propune eliminarea. 
 
 
 
 
Autor: Grupurile parlamentare PDSR 

Este necesară prezenţa art. în Legea Bugetului de Stat pe anul 
2000. 

3 Art. nou  Art. 56 – Instituţiile publice finanţate din fondurile publice, regiile autonome, 
societăţile şi companiile naţionale subvenţionate sunt obligate să facă achiziţii 
publice din producţia românească cu excepţia celor care nu se realizează în ţară. 

Autor: Grupurile parlamentare PDSR 

Nu este necesară precizarea în lege. 

 


