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  La lucrările comisiei sunt prezenţi 18 deputaţi, fiind absenţi 5.  
  La lucrările comisiei participă ca invitaţi: Cámpeanu Maria – Min. Finanţelor, Popescu Maria 
– Min.Finanţelor, Molinaru Stef – Regia Radio, Moinescu Dumitru – Min.Comunicaţiilor, Areţu Mari, Tariuc 
Alexandru – Min.Turismului, Zarchievici – Min.Finanţelor. 
  Lucrările comisiei sunt conduse de Dan Ioan Popescu, preşedintele comisiei. 
  Comisia a adoptat în unanimitate următoarea ordine de zi: 
  1. Dezbaterea si avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1997. 

Invitat: Ministrul Finanţelor 
        1.1.Ora 9.00 – 10.30. Anexa 3/25 privind Ministerul Comunicaţiilor 

Invitat: Ministrul Comunicaţiilor 

1.2. Ora 10.30. – 12.00. Anexa 3/22 privind Ministerul Turismului 

Invitat: Ministrul Turismului 

1.3. Ora 12.00 – 16.00. Dezbaterea si avizarea amendamentelor propuse pentru toate 

anexele examinate în comisie. 
  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu dă cuvántul reprezentanţilor Min.Comunicaţiilor. 
  Dl.Moinescu Dumitru – Min.Comunicaţiilor – secretar de stat – arată că ministerul 
coordonează 4 regii: ROMTELECOM, POSTA ROMANA, RADIO si Inspectoratul General al Comunicaţiilor. 
  Referitor la bugetul alocat: la cheltuielile curente nu sunt probleme, dar la cheltuielile de 
capital au fost 56 mld. Cerute pentru Regia Radio, dar s-au alocat 6,6 mld. Işi face un program de dezvoltare cu 
această cifră. Caută si surse alternative. Cere permisiunea ca să prezinte situaţia Regiei Radio. 
  I se dă permisiunea. 
  Dl.Molinaru Stef – Regia Radio – arată că regia lor e purtător de semnale T.V. si radio pe 
care le difuzează. 
  Deţine 40% din liniile telefonice. 
  La Cheia au Intelsat, Eutelsat pentru difuzare din exterior. 
  S-au dat 116448 $ credite numai pentru ROMTELECOM, dar pentru Regia Radio de 6 ani nu 
s-a primit nimic. 

Au emitătoare si de peste 30 de ani, sunt cu 18 ani în urmă si nu se acoperă nici necesarul de 
piese de schimb din banii alocaţi. 
  Transmit si difuzează programe internaţionale prin staţia Galbeni de 1,2 Mw. 
  Au 6,3 mld. Lei datorii la RENEL. 
  Alocaţia bugetară insuficientă a dus ca Regia Radio, deşi prestator de servicii, să fie în 
imposibilitate de plată faţă de RENEL. 
  Bugetul actual alocat sub 10 ori necesarul, iar acest lucru s-ar putea să ducă la întreruperi în 
difuzaerea programelor. 
  Nu pot să beneficieze de posibilitatea de a livra către cei 2 operatori SEN piese. 
  Nu au un program de restructurare, au doar un credit obţinut de la Societe Generale. 
  Extinderea programului 2 T.V.R. nu are perspective din lipsă de bani. 
  Mai mult de 150 mil.$ ar necesita furnizarea unor programe de calitate, programe stereo, 
benzi, etc. 
  Au întreruperi de 2 ore în difuzare. Exemplu Zalău. 
  Datoria către RENEL ar putea fi îngheţată si să se obţină o plată extrabugetară pentru ea. 



  Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu subliniază cerinţele invocate de minister. 
  Dl.Molinaru Stef – si obiectivul Valul lui Traian e acoperit de cele 6,6 mld. 
  Dl.dep.Nica – cheltuielile de funcţionare; 
                                      - radiocomunicaţiile nu au bani pentru piese de schimb, inclusiv pentru circuitele 
retranslatoare; 
                                      - necesitatea de a trece în bandă vest;  
     - să se discute cu Min.Finanţelor această problemă, care e una naţională. 
Susţine necesitatea măriii sumei.. 
  Dl.Molinaru Stef – zone T.V.  în 1989, avem 24 din 24 pe aceste tipuri de echipamente. 
  Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – în sistem BG cánd se face? Ce trebuie făcut pentru acest 
lucru? 
  Dl.Molunaru Stef – efortul financiar de trecere numai pentru emiţătoare T.V. este de peste 80 
mil.$. Program în canal 2 si 2 în bandă UIF. Celula GSM implică antene mici. Pentru T.V. sistemul e mult mai 
complicat. Ex. căşti  la canal 0 – 10 Kw puterea de emisie. 
  La Casa Presei emiţătoarele din 1975 – 4 Kw emiţătorul. Au nevoie de acord pentru ocuparea 
ultimului etaj la Casa Poporului si pentru un pilon pentru sistemul radiant. 
  Dl.Moinescu Dumitru – au 3 feluri de proiecte tehnice si de fluxuri financiare. Se încearcă să 
se găsească soluţii ca din tarife să se acopere cheltuielile curente ale regiei si acumularea unui fond de 
dezvoltare. 
  In Legea comunicaţiilor se prevede organizarea Inspectoratului General în Comunicaţii, 
stabileşte o piaţă a comunicaţiilor, iar inspectoratul este un poliţai al pieţii. 
  H.G. pentru I.G.R. se transformă în  I.G.C. 

Comisia de arbitri = curtea de apel pentru cei sancţionaţi. 
I.G.C. va funcţiona – program la nivel standard internaţional. Se ocupă si cu gestiuinea 

spectrului de 
Dl.secretar Ioan Bivolaru – pentru generalizarea programului ce aveţi în plan? Dar pentru 2 ce 

aveţi prevăzut? 
 Dl.Molinaru Stef – zone de umbră la programul 1 – nu au fost fonduri pentru a aduce 98% la 

100%. Pe plan local s-ar putea cumpăra translatoare pentru acest lucru. 380 mii lei/lună taxă de emisie în Buzău 
pentru un translator de 5 w nu e plătită. Deci nu pot vorbi de extinderea programului 2. Pentru o statie de 16 
oameni, 2500 personal sub cea internaţională. 30-40% ponderea cheltuielilor cu energia electrică. Randament 
dublu cu emiţătoare noi, care s-ar amortiza în 3 ani. 

Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – ce alte surse aţi putea avea? Ex. reclame. 
Dl.Molinaru Stef – e purtătorul semnalelor T.V.  Radio nu face reclamă. Nu am primit nimic 

de la ei. Nici din abonamente Radio-T.V. nu primesc. Doar alocatiile bugetare. Se referă la alocarea unui 
procent de la reclame spre Regia Radio. 

Dl.Moinescu Dumitru – T.V. si radio sunt în subordinea Parlamentului. Pe partea comercială 
se negociază ca din tarif să se acopere costurile. 

Dl.vicepreşedinte Radu Alexandru – trebuie ca de la buget să se acopere cheltuielile de 
transmisie. 

Dl.Moinescu Dumitru – datoria la RENEL, de fapt, este a T.V.R. către ei. 
Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – dacă s-au privatizat nu ar trebui să ia bani de la beneficiari? 
Dl.Moinescu Dumitru – Da, printr-un tarif eficient se poate face acest lucru. T.V.R. nu e 

eficientă din cauză că au 2500 angajaţi, iar PRO TV 200. 
Dl.Molinaru Stef – pentru a acoperi total T.V. în unele zone deluroase este tehnic dificil, în 

general răspund solicitărilor populaţiei. Prin operatorii de cablu care acoperit unde sunt zone de umbră. 
Dl.dep. Dumitru Popescu – regia are vreo sursă proprie de investiţii? 
 Dl.Molinaru Stef – amortizarea si partea de profit 1,5 mld.lei, e foarte mică suma. 
Dl.dep.Dumitru Popescu – Min.Finanţelor are 52 de sedii = 72 mld. Pentru sedii în 

continuare. Nu s-ar putea ca ministerul să se bată pe o sumă mai mare? Ce gándire de buget au? 
Dl.Molinaru Stef – 3.3% adaos comercial le permite Min. Finanţelor. Caută soluţii de 

privatizare. Lucrează la tarife ale prestaţiei către T.V. si radio pentru a fi  suport si argument pentru apelul la 
credit. Tarifele percepute acum sunt foarte mici. 

Eutelsat – achiziţie care s-a plătit abia anul trecut, dar T.V.R. cumpără altă staţie, iar Regia 
Radio nu o foloseşte si radio vrea să investeascá ín 4 staţii. Acest lucru crează paralelisme nenecesare. 

Dl.secretar Ioan Bivolaru – cere un material de informare de la minister.  
Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – concluzionează necesitatea unei noi întálniri cu 

Min.Comunicaţiilor si informarea privind strategia de privatizare. 
D-na Cámpeanu – Min.Finanţelor – investiţiile pentru continuarea în sediile trezoreriilor 

statului, erau pentru obiective în 1991 – 1993, deci sumele erau absolut necesare. 



Dl.vicepreşedinte Barbu Piţigoi – privatizarea în  telefonie în ce stadiu e? 
Dl.Moinescu – Min.Comunicaţiilor – se va privatiza pánă în sem.I 1998. Debutul a fost oferta 

pe piaţa internaţională pentru a selecta consultantul pentru firma de consultanţă, 26 mai licitare, apoi 
selecţionare prin  licitaţie a investitorului strategic. 

 Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu – mulţumeşte pentru importantele informaţii ale 
Min.Comunicaţiilor si consideră necesară o viitoare întálnire. 

Dl.preşedinte Dan Ioan Popescu dă cuvántul d-lui Alex Tariuc pentru a informa privitor la 
bugetul turismului. 

Dl.Alex Tariuc – Min.Turismului – privatizarea prin descentralizare prin A.G. S-au încadrat 
astfel într-un buget de10 miliarde lei. Parteneriat cu asociaţii locale si  autorităţi locale. Se poate face o 
promovare profesionistă care să le aducă bani. Au creat oferte de autorizare în turism si oferte de promovare, 
care vor face legătura cu autorităţile locale, asa că consideră că bugetul alocat le ajunge. 

Dl.dep. Moucha – Min. Turismului în ce trebuie să se implice? Crede că e mic bugetul, 
cheltuielile de personal pentru ce sunt? 

Dl. Alex. Tariuc – implementarea, reglementarea, strategia – cabanele aparţin FPS, nu au 
dotări. Nu au lucrări. 

Dl.secretar Bivolaru – subvenţiile de 4,8 mld. = alocaţii pentru investiţii publice, pentru ce 
sunt? 

D-na Cámpeanu – Min.Finanţelor – sunt pentru cele 2 oficii care se vor finanţa din venituri 
proprii si alocaţii de la buget în completare, 16 birouri în străinătate plătite de la buget. 

Dl.Alex. Tariuc – birourile de turism trebuie să promoveze turismul din străinătte spre noi. 
Agenţia Naţională de Turism se va privatiza. 

Dl.dep. Priceputu – ce alocări se fac pentru promovarea imaginii Romániei. 
Dl.Alex. Tariuc – 5 mil.lei. 
Dl.dep.Raduly – promovarea imaginii Romániei este tehdinţa care a fost si bugetarea oficiilor. 

Ungaria a instituit un fond special pentru turism de 1% din fond agenţI comerciali. Min. de resort a pus o 
asemenea problemă. Ungaria a realizat un dublu din promovare turism. Ce strategie are Románia si ce detaliere 
pe ţări? 
Dl.Alex. Tariuc – standurile naţionale la tárguri promovează turism. Se doreşte si la noi promovarea unei legi 
pentru fond, în vară. Situaţia este foarte gravă pentru noi comparativ cu Ungaria. Calitatea serviciilor si 
transportului se reproşează Romániei. Căile sunt privatizarea si programul de  instruire. Fond PHARE UE. Se 
discută cu Min.Lucrărilor Publice si Min.Transporturilor pentru a găsi soluţii. Germanii vor să introducă în 
Románia linii aeriene. Efectul nu va fi semnificativ în acest an. 
  Dl.dep.Raduly Robert – cum a fost balanţa turistică pánă acum? Identificarea fluxurilor în 
ţară si oferta similară poate creşte interesul. 
  Dl. Tariuc – pentru a deveni o balanţă excedentară este să avem turişti în ţară, nu să plece de 
la noi. Are un departament de strategie proprie pentru a urmări realitatea. 
  D-na dep.Manolescu – turism montan? 
  Dl.Tariuc – turismul montan a avut o dezvoltare bună. S-a avut în vedere exploatarea rurală. 
Si-au promovat deja modele. 
  D-na dep.Manolescu – ridică problema modului în care pentru o cabană nemţii nu au făcut 
propagandă. Gospodariile care promovează ar trebui să beneficieze de scuturi. 
  Dl.dep.Priceputu -  nu există propagandă mai bună decát calitatea serviciilor. Există vreo 
reglementare la hoteluri privind soţ - soţie. Răspunsul e negativ. De ce nu are o bază de date cu hotelurile? 
  Dl.Tariuc – deabia acum se face un departament de statistică. 
  Dl.preşedinte D.I.Popescu – mulţumeşte reprezentantului Min.Turismului si propune 
începerea dezbaterii pe articole a proiectului Legii bugetului de stat pe 1997, iar pentru máine 26.03.1997, ora 
9,30, discutarea anexelor. Propune ca toţi experţii comisiei să participe la redactarea raportului. 
  Comisia votează în unanimitate propunerea. 
  Dl.preşedinte D.I.Popescu – propune ca 5 deputaţi să participe ca raportori la redactarea 
avizului. 
  Dl.secretar I.Bivolaru – este de acord cu numărul de 5 deputaţi ca raportori din tot spectrul 
politic care să lucreze împreună cu experţii la alcatuirea avizului care să fie finalizat pánă máine seară. 
  Dl.dep.Priceputu – subliniază că pánă máine se va finaliza raportul. 
  Dl.preşedinte D.I.Popescu – arată că aşa e înţelegerea urmánd ca joi să se discute o ordine de 
zi stabilită máine. Se propune începerea dezbaterii. Dl.dep.Priceputu se oferă ca raportor. 
  Dl.preşedinte D.I.Popescu cere să se expună amendamentele. 
  Dl.secretar Bivolaru – propune ca art.1 alin.2 să fie votat la sfárşit. 
  Comisia aprobă în unanimitate. 
  Art.1 cu excepţia alin.2 se aprobă fără amendamente. 



  Art.2 alin.1-3 se votează textul de principiu cu revenire dacă este cazul. 
  Art.2 alin.4 – eliminarea textului după fraza “Prevederile art.30 ….. Romgaz Mediaş” – cu 
motivarea: Legea 134 a Petrolului este organică si prevede aplicarea redevenţelor, în timp ce alin.4 prevede ca 
Legea 134 art.30 să nu se aplice. Legea bugetului nu poate modifica o lege organică. 
  Se propune amánarea discutării amendamentului pánă máine. 
  Alin.5 – da. 

Alin.6 – da. 
Alin.7 – da. 
Art.3 alin.1 – da. 
Art.3 alin.2 – da. 
Art.4 – da. 
Art.5 alin.1 – da. 
Art.5 alin.2 – da. 
Art.6 alin.1 a) si b) – se va reveni máine asupra lor. 
Art.7 – se amánă pánă la venirea reprezentantului Min.Finanţelor. 
Reprezentantul Min.Finanţelor fiind prezent este întrebat privitor la art.2 alin.4 dacă se poate 

o prevedere a unei legi organice. 
Dl.Zarchievici – Min.Finanţelor – cere să se amáne pánă máine răspunsul pentru a se 

documenta. 
Dl.preşedinte D.I.Popescu –  la art.6 alin.1 a) normal nu se aplică retroactiv, dar se prevede o 

discriminare pentru cei ce se vor privatiza în viitor. 
Art.6 alin.1 b) – reprezintă o stimulare a exportului. 
Art.7 – la ce se referă impozitul forfetar? 
Art.8 – propune în loc de “îşi încetează activitatea” – “nu se aplică pe anul 1997”. Se aprobă 

în unanimitate. 
 Art.9 alin.1 – da. 
Art.9 alin.2 – da. 
Art.10 alin.1 – da. 
Art.10 alin.2 – da. 
Art.11 – “consemnată după data intrării în vigoare a proiectului legii” adăugat după 

“bugetare”. Se votează cu majoritate de voturi. 
Art.12 alin.1 – se definitivează dacă e cazul după discutarea anexelor. 
Art.12 alin.2 – da. 
 Dl.secretar Bivolaru I. – la alin.3 ce înseamnă “persoane fizice achizitoare” de ce “din 

import” – întreabă reprezentanţii Min.Finanţelor. 
Dl.dep. D.Popescu -  cere eliminarea din text după “juridice” – “achizitoare”. 
Art.12 alin.3 – se amánă. 
Art.12 alin.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – da. 
Art.12 alin.13 - dl.secretar Bivolaru – fondurile care vizează vama se introduc? Sunt cuprinse 

separat cheltuielile? 
Dl.Zarchievici – nu sunt numai cheltuieli. 
Rămáne de clarificat art.13. 
Art.12 alin. 14, 15, 16 – da. 
Art.14 alin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – da. 
Art.15 – da. 
Art.16 alin.1, 2, 3, 4, 5, 6 – da. 
Art.17 – da. 
Art.18 alin.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 – da. 
Art.19 alin.1, 2, 3, 4 – da. 
Art.20 alin. 1, 2, 3, 4, 5 – da. 
Art.21 – da. 
Art.22 – se amánă. 
Dl.preşedinte D.I.Popescu propune la art.23 creştere la 2052 – 3558 mld. – alin.1 + 1500 mld. 

– 500 mld. Subvenţii 
                              - 800 “cheltuieli capital” 
                              - rest la rambursări, 

iar suma realizată prin revederea programului care să permită creşterea PIB. 
Se cere părerea Min.Finanţelor si se amánă. 
Acum pentru PIB se constată o scădere (-3). 
Se amánă art.23 pentru máine. 



Art.23 alin.2 – da. 
Art.24 alin.1, 2 – da. 
Art.25 alin.1 - se amánă pentru anexe. 
Art.25 alin.2 – da. 
Art.26 – da. 
Art.26 alin.2 a) si b) – dl.preşedinte D.I.Popescu propune revizuirea cifrei. 
Art.27 alin.1, 2 – da. 
Art.28 alin.1, 2, 3, 4 – da. 
Art.29 alin.1, 2 – da. 
Art.30 – da. 
Art.31 – da. 
Art.32 – da. 
Art. 33 alin.1 – da. 
Art.33 alin.2 – propunerile se discută cu anexele. 
Art.33 alin.3 – da. 
Art.34 – da. 
Art.35 + anexa 10 – se amánă pentru a se discuta cheltuielile dinm anexa 10. 
Art.36 – da. 
Art.37 alin.1, 2- da. 
Art.38 – da. 
Art.39 alin.2 – dl.dep.Bivolaru propune să se adauge “valorică” – da. 
Art.40 – da. 
Art.41 – da. 
Art.42 – da. 
Art.43 – se amánă. 
Dl.preşedinte D.I.Popescu propune dezbaterea pánă máine la ora 12 si finalizarea pánă la ora 

17 definitivarea si pánă la ora 18 aprobat raportul. Raportorii sunt: dl.dep.Priceputu si cei care se vor propune 
pentru partide máine dimineaţă. 

Se propune si se aprobă sistarea şedinţei. 
 
 

PRESEDINTE, 
Dr.ing. Dan Ioan Popescu 


