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  În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor 
comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru industrii şi servicii a 
fost sesizată cu adresa nr.104 din 08 martie 2000 pentru dezbaterea şi avizarea 
acestui proiect de lege. 
  În cadrul şedinţelor din data de 15.03.2000 şi 16.03.2000 comisia a 
examinat proiectul de lege supus dezbaterii şi a hotărât avizarea favorabilă cu 
amendamente admise - anexa 1 şi amendamente respinse - anexa 2. 
  Conform art.74 alin.(1) din Constituţia României proiectul de lege are 
un caracter de lege organică. 
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Dan Ioan Popescu 
 

 
 
 
 
 
 
Expert, 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         
                                                    Anexa 1 

 
A M E N D A M E N T E     A D M I S E 

asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2000 
 
 

Nr. 
crt. 

Articol text iniţial Amendament propus  
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Cap. II Articol nou (după art.4)  

 

"Art.5 (1) De la data publicării în Monitorul 
oficial al României a prezentei legi pentru anul 2000 
la calculul profitului impozabil se aplică reducerea cu 
50% a impozitului pe profit, pentru partea din profitul 
impozabil care corespunde ponderii veniturilor 
încasate în valută din exportul bunurilor realizate din 
activitatea proprie şi din prestări de servicii 
internaţionale, în volumul total al veniturilor. 

(2) De la data publicării în Monitorul 
oficial al României a prezentei legi, facilităţile fiscale 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, 
aprobată şi modificată prin Legea nr.241/1998, se vor 
aplica. 

Dep.Dan Ioan Popescu PDSR 
Dep. Alexandru Stănescu - PDSR 

Text din Legea 
bugetului de stat pe anul 
1999. 
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0 1 2 3 
2. Art.21 

alin.(5) lit.a) 
Se înlocuieşte "stabilizarea ratei dobânzii" cu 

"pentru susţinerea". 
Grup PDSR 

Prin alocaţia bugetară nu se poate stabiliza 
rata dobânzii. Sintagma propusă - pentru 
susţinerea ratei dobânzii - este mai adecvată 
fiindcă este vorba de acoperirea unei marje. 

 
3.  Art.21 

alin.(5) 
lib.b) 

Penultimul rând … susţinerea (în loc de 
stabilizarea) ratei dobânzii. 

Grup PDSR 

Prin alocaţia bugetară nu se poate stabiliza 
rata dobânzii. Sintagma propusă - pentru 
susţinerea ratei dobânzii - este mai adecvată 
fiindcă este vorba de acoperirea unei marje. 

 
4.  Cap. VIII 

Articol nou 

(după art.55)  

 

"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. 

Dep.Dan Ioan Popescu PDSR 
Dep. Alexandru Stănescu - PDSR 

Text din Legea bugetului de stat pe anul 
1999. 

5.  Anexa 3/22,
Cap."Trans-
feruri", art.40
alin.22 

Majorarea sumelor prevăzute la Ministerul 
Industriei şi Comerţului cu 150 miliarde lei cheltuieli 
de capital, ca efect al H.G. 816/1998 (76 mine), H.G. 
17/1999 (37 mine), H.G.720/1999 (49 mine). 

Dep.Dan Ioan Popescu PDSR 
Dep. Alexandru Stănescu - PDSR 

Sursa de finanţare:  
- limitarea disponibilizărilor colective care, 

prin plata a 10 până la 20 salarii compensatorii, 
cresc cheltuielile bugetului de stat în detrimentul 
unor surse pentru dezvoltare. Exemplu: în 1997 
s-au cheltuit 1050 miliarde lei şi în 1998-1999 3 
miliarde lei/an. 

- mobilizarea agenţilor economici pentru 
onorarea plăţilor scadente neachitate constituite 
drept datorii la bugetul de stat care sunt evaluate 
la aproximativ 50 mii de miliarde. Sumele 
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obţinute reprezintă surse pentru cheltuielile 
menţionate. 

 - din analiza profesionistă a veniturilor la 
proiectul de buget pe anul 2000 se constată o 
subevaluare a veniturilor la nivel de 13.214 
miliarde lei. Din aceste sume se pot susţine 
cheltuielile menţionate. 

 
6.  Anexa 3/22,

Cap."Trans-
feruri", art.40
alin.23 

 

Majorarea cheltuielilor privind protecţia 
socială pentru sectorul minier (masă caldă, transport 
la şi de la locul de muncă, raţie cărbune pentru 
sezonul rece, medicamente, echipamente, etc.) în 
sumă de 187,2 miliarde lei cheltuieli de capital.  

Dep.Dan Ioan Popescu PDSR 
Dep. Alexandru Stănescu - PDSR 

Sursa de finanţare:  
- limitarea disponibilizărilor colective care, 

prin plata a 10 până la 20 salarii compensatorii, 
cresc cheltuielile bugetului de stat în detrimentul 
unor surse pentru dezvoltare. Exemplu: în 1997 
s-au cheltuit 1050 miliarde lei şi în 1998-1999 3 
miliarde lei/an. 

- mobilizarea agenţilor economici pentru 
onorarea plăţilor scadente neachitate constituite 
drept datorii la bugetul de stat care sunt evaluate 
la aproximativ 50 mii de miliarde. Sumele 
obţinute reprezintă surse pentru cheltuielile 
menţionate. 

 - din analiza profesionistă a veniturilor la 
proiectul de buget pe anul 2000 se constată o 
subevaluare a veniturilor la nivel de 13.214 
miliarde lei. Din aceste sume se pot susţine 
cheltuielile menţionate. 

 
7.  Anexa 3/22, 

art.70  
Majorarea sumei cu 920 miliarde lei cheltuieli 

de capital, având drept obiectiv programele aprobate 
Sursa de finanţare:  
- limitarea disponibilizărilor colective care, 
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 prin acte normative elaborate în domeniul energiei 
nucleare, extracţiei de huilă, lignit, minereuri de 
cupru, plumb şi zinc, metale rare, sare, finalizarea 
unor obiective din sectorul special, conversia 
industriei de apărare la producţia civilă, protecţia 
mediului înconjurător, în raport cu cerinţele 
programului de integrare în Uniunea Europeană. 

În conformitate cu Programul "Continuarea 
lucrărilor la Unitatea 2 cernavodă", se solicită 750 
miliarde lei cheltuieli de capital faţă de 157,2 
miliarde lei, sumă alocată în acest program în bugetul 
pe anul 2000, program care cuprinde şi obiectivele:  

-adaptarea şi modernizarea laboratorului de 
examinare postiradiere LEPI la ICN Piteşti;  

- realizarea unui rezervor de păcură de 20.000 
mc capacitate la Romag Droberta Turnu Severin; 

- secţia de protecţie pentru prelucrarea 
titanului, zirconiului şi aliajelor acestora la S.C. 
Grantmetal S.A. Bucureşti; 

- instalaţie pentru producerea lingourilor de 
zirconiu şi titan la R.A. Zirom Giurgiu.  

Referitor la continuarea activităţilor de 
producere a apei grele prevăzute în programul unic 
de măsuri pentru platforma Romag Turnu Severin, şi 
în conformitate cu H.G. 365/1998 art.19 alin.3 este 
necesară asigurarea finanţării cu 470 miliarde lei, 
echivalentul la 127/tonă apă grea ce se va produce în 
anul 2000. Menţionăm că în bugetul pe anul 2000 
suma alocată este 0. 

prin plata a 10 până la 20 salarii compensatorii, 
cresc cheltuielile bugetului de stat în detrimentul 
unor surse pentru dezvoltare. Exemplu: în 1997 
s-au cheltuit 1050 miliarde lei şi în 1998-1999 3 
miliarde lei/an. 

- mobilizarea agenţilor economici pentru 
onorarea plăţilor scadente neachitate constituite 
drept datorii la bugetul de stat care sunt evaluate 
la aproximativ 50 mii de miliarde. Sumele 
obţinute reprezintă surse pentru cheltuielile 
menţionate. 

 - din analiza profesionistă a veniturilor la 
proiectul de buget pe anul 2000 se constată o 
subevaluare a veniturilor la nivel de 13.214 
miliarde lei. Din aceste sume se pot susţine 
cheltuielile menţionate. 
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Dep.Dan Ioan Popescu PDSR 
Dep. Alexandru Stănescu - PDSR 
 

8.  Anexa 3/22, 
Cap. 
"Împrumu-
turi", art.80 
alin.2 

Majorarea sumelor prevăzute cu 250 miliarde 
lei în vederea continuării lucrărilor sin şantierul 
C.I.M. Krivoi-Rog. 

De menţionat că din cota de participare a părţii 
române în valoare de 872,6 milioane dolari s-au 
realizat 727,8 milioane dolari (circa 83%) şi în anul 
1999 în baza tratativelor dintre Ministerului 
Industriei şi Comerţului român şi Ministerul 
industriei ucrainean s-a convenit finalizarea lucrărilor 
şi reactualizarea termenelor de punere în funcţiune a 
combinatului. 

Dep.Dan Ioan Popescu PDSR 
Dep. Alexandru Stănescu - PDSR 

Sursa de finanţare:  
- limitarea disponibilizărilor colective care, 

prin plata a 10 până la 20 salarii compensatorii, 
cresc cheltuielile bugetului de stat în detrimentul 
unor surse pentru dezvoltare. Exemplu: în 1997 
s-au cheltuit 1050 miliarde lei şi în 1998-1999 3 
miliarde lei/an. 

- mobilizarea agenţilor economici pentru 
onorarea plăţilor scadente neachitate constituite 
drept datorii la bugetul de stat care sunt evaluate 
la aproximativ 50 mii de miliarde. Sumele 
obţinute reprezintă surse pentru cheltuielile 
menţionate. 

 - din analiza profesionistă a veniturilor la 
proiectul de buget pe anul 2000 se constată o 
subevaluare a veniturilor la nivel de 13.214 
miliarde lei. Din aceste sume se pot susţine 
cheltuielile menţionate. 

 
9.  Art. 41 Cap. 

6601  alin: 
anexa 13  

 

Textul amendamentului propus: Anexa nr.13 
se modifică după cum urmează: 

- se suplimentează cheltuielile la art.70 
"cheltuieli de capital" cu 200 miliarde lei şi în mod 
corespunzător capitolul 6601 "industrie" art.73; 

- pe cale de consecinţă cap.9811 "excedent" se 
anulează. 

1) Necesitatea suplimentării sumei propuse 
în proiect de buget este determinată de 
continuarea unor pachete de lucrări de progres la 
Unitatea 2 Cernavodă vitale pentru apropierea de 
termenele din graficele de execuţie şi pentru 
asigurarea continuităţii capacităţilor minime de 
construcţii montaj şi asistenţă tehnică de pe 
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În mod corespunzător se modifică 
următoarele: 

- anexa 3/22 Fişa obiectivului de investiţii 
"CNE Cernavodă Unitatea 2 - 1 x 700" prin 
suplimentarea sumei cu 185 miliarde (din care 100 
miliarde pentru achiziţie apă grea de la R.A.A.N.) la 
sursa de finanţare "Fond special propuneri 2000", 
astfel suma devenind 555 miliarde lei. Corespunzător 
total suma reprezintă 711,2 miliarde lei la propuneri 
2000. 

- anexa 3/22 Fişa obiectivului de investiţii 
"Adaptare şi modernizare LEPI pentru condiţiile 
impuse de funcţionarea CNE Cernavodă" prin 
alocarea sumei de 15 miliarde lei la sursa de 
finanţare "Fond special propuneri 2000". 
Corespunzător total suma reprezintă 16 miliarde lei 
iar suma estimată pentru 2001 devine zero. 

Dep. Şerban Valeca - PDSR   
 

şantier (cca 2000 locuri de muncă pentru personal 
specializat). Totodată se realizează achiziţionarea 
unei cantităţi de apă grea pentru încărcătura 
iniţială a reactorului nuclear, asigurându-se în 
acest fel şi o funcţionare în  condiţii de eficienţă 
economică a producătorului de apă grea din 
cadrul Regiei Autonome de Activităţi Nucleare. 
În acest fel se respectă şi prevederile HG 35/97 şi  
HG 365/98.  

2) Investiţia "Adaptarea şi modernizarea 
LEPI" a fost aprobată prin HG 976/96 şi are 
termen de punere în funcţiune în acest an. 
Laboratorul de Examinare Post Iradiere din 
cadrul Institutului de Cercetări Nucleare Piteşti 
este destinat utilizării pentru elucidarea imediată 
a cauzelor concrete care conduc la apariţia unor 
anomalii în funcţionare la nivelul componentelor 
zonei active a reactorilor nucleari aflaţi în 
funcţiune în România (Unitatea 1 Cernavodă şi 
TRIGA Piteşti). Se menţionează că în acest 
moment sunt contracte în derulare, din care 
numai import de componente şi echipamente de 
peste 5 miliarde lei, care pot rămâne neacoperite 
financiar. Finalizarea investiţiei în termen asigură 
şi reluarea producţiei de radio izotopi pentru 
spitale şi industrie. 

 
10.  Art.85 

alin.02 
Suplimentarea sumei de la cheltuielile de 

prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea 
Având în vedere numărul mare de perimetre 

miniere în cercetare geologică şi volumul de 
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de resurse minerale cu 50 miliarde lei, sumă ce se 
poate transfera de la art.40 alin.22 (cheltuieli pentru 
susţinerea programelor tehnice de conservare sau de 
închidere a minelor). 

Dep. Luca Ştefănoiu - PRM 

rezerve scăzute pentru exploatare. 

11.  Art.85 
alin.02 

Suplimentarea sumei la "Cheltuieli de capital 
pentru Compania Minieră Remin Baia Mare" cu 
47,021 miliarde lei, sumă ce se poate transfera de la 
art.40 alin.82 (transferuri pentru acţiuni de 
ecologizare de la Romplumb S.A. Baia Mare) şi 5,7 
miliarde lei sumă ce se poate transfera de la 
Obiectivul de investiţii: Coşul metalic şi racordarea 
traseelor de gaze rezultate din instalaţiile tehnologice 
de producere a plumbului decuprat la S.C. 
Romplumb S.A. Baia Mare. 

Dep.Luca Ştefănoiu - PRM 
 

Suma alocată este insuficientă pentru punerea 
în funcţiune a obiectivelor de investiţii prevăzute 
la Compania Remin Baia Mare. 
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PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru industrii si servicii 
         
                                                    Anexa 2 

A M E N D A M E N T E     R E S P I N S E 
asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2000 

 
Nr. 
crt. 

Articol text 
iniţial 

Amendament propus  
Autorul 

Motivaţie 

0 1 2 3 
1. Anexa 15 Suplimentare la venituri - cap.1712 subcapitolul 09 - 

sume fixe anuale plătite pentru utilizarea drumurilor publice 
de la proprietarii de automobile şi remorci - de la 350 mld. 
lei la 450 mld.lei. 

Grup PDSR 

Suma prevăzută în 1999 a fost 325,2 
mld. lei, iar taxele s-au majorat în 2000 cu 
40%. Rezultă evident că prevederea a 
numai 350 mld. lei este subevaluare sau 
incapacitate de colectare. 

 Art. 23 
alin. 1 
litera a 
Cap.9501, 
subcap. 01, 
anexa 1/35 

Anexa nr.1/35 se modifică după cum urmează: 
- se diminuează Cap. 9501 "Fondul de rezervă", subcap. 

01 "Fond de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului" cu 
200.000.000 mii lei de la 527.272.272 mii lei la 327.272.272 
mii lei;  

- se suplimentează cheltuielile la art.70 "cheltuieli de 
capital" cu 200.000.000 mii lei şi în mod corespunzător 
capitolul 6601 "Industrie" şi anexa 3/22 cod 
22.66.01.1.1.1.01 Fişa obiectivului de investiţii: CNE 
Cernavodă 5 x 700 MWE Unitatea 2, 1 x 700 MWE, la sursa 
de finanţare "1.5. Buget de stat" de la 156.200.000 mii lei la 
356.200.000 mii lei pentru achiziţie apă grea de la Regia  

Asigurarea continuităţii în fabricarea 
apei grele pentru constituirea primei 
încărcături pentru "Unitatea 2 
Cernavodă", conduce atât la o funcţionare 
eficientă a instalaţiilor din cadrul Regiei 
Autonome pentru Activităţi Nucleare, cât 
şi la acumularea conform graficului 
stabilit prin Nota Guvernului României 
nr.292/31.08.1999 până în anul 2003. 

Disponibilizarea sumei de la 
obiectivele menţionate se justifică prin 
nivelul scăzut al realizărilor în anii  
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0 1 2 3 
  Autonomă de Activităţi Nucleare Dr. Tr. Severin. 

Corespunzător se majorează totalul sursei de 
finanţare a investiţiei. 

Dep.Şerban Valeca - PDSR 

anteriori, comparativ cu volumul total de 
investiţii aprobate, deci majorarea sumelor 
propuse pentru anul 2000 poate conduce la 
neutilizarea acestora sau utilizarea lor ineficientă. 

 
12.  Art.241 Articol nou: 

"Art.22, 23, 24, 25, 26, 27 din Legea nr.133/1999 
sunt în vigoare cu data publicării acestei egi în 
Monitorul Oficial al României. 

Dep. Dan Nica - PDSR 
Dep.Florentin Sandu - PDSR 
 

Sursă: sumele obţinute din privatizare. 
Situaţia catastrofală în care se găsesc 

întreprinderile mici şi mijlocii. 

13.  Art. 27  
alin. 1  
 

Reformulare text prin mărirea procentului propus 
de la 1,5% la 2% adică: "Regiile autonome, 
societăţile şi companiile naţionale, institute naţionale 
de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza 
Ordonanţei Guvernului nr.25/95 aprobată şi 
modificată prin Legea 51/1996, cu modificările 
ulterioare şi celelalte societăţi comerciale pot efectua, 
anual, în limita unei cote de până la 2%, …" textul 
curge în continuare. 

Dep.Şerban Valeca - PDSR 
 

La unele sectoare ex.: extractiv, în 
procentul propus de Guvern nu se pot acoperi 
nici măcar cheltuielile de transport la şi de la 
locul de muncă specifice acestor activităţi sau 
masa caldă. 

 

14.  Art.28 
alin.2,3,4 

Eliminare 
Grup PDSR 

Încalcă principiul liberei negocieri a salariilor 
prevăzut inclusiv în convenţii de OIM. 

 
15.  Art.31 alin.1 Suplimentarea sumelor defalcate pentru O serie de activităţi şi acţiuni ale judeţelor au 
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şi Anexa 5 echilibrarea bugetelor locale cu 2000 mld. lei din 
care 553,2 mld. lei pentru bugetele proprii ale 
judeţelor. 

Grup PDSR 
 

rămas nefinanţate începând cu 1997. O serie de 
instituţii au trecut în responsabilitatea judeţelor şi 
consiliilor locale fără a beneficia şi de resursele 
strict necesare. 

16.  Art.31 alin.2 
şi Anexa 6 

Suplimentarea sumelor defalcate din impozitul 
pe venit pentru subvenţionarea energiei termice 
livrate populaţiei cu 1300 mld.lei. 

Grup PDSR 
 

Actuala reglementare privind 
subvenţionarea energiei termice creează 
discriminări în rândul consumatorilor întrucât 
subvenţionează doar energia termică livrată din 
sisteme de producere centralizată. Sunt excluşi o 
serie de consumatori ce se încălzesc individual cu 
lemne, gaze, combustibil lichizi - iniţiativa 
legislativă aflată în dezbatere în procedură de 
urgenţă la Camera Deputaţilor, rezolvă această 
problemă şi înlătură o reglementare 
neconstituţională. 

 
17.  Art.40 

 anexa 12 
La art.40, anexa 12, bugetul Fondului special 

pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de 
control pentru trecerea frontierei, precum şi a 
celorlalte unităţi vamale prezintă un excedent de 330 
mld.lei, respectiv 48,5% din veniturile totale. 

Propunem eliminarea acestui excedent prin: 
- dezvoltarea, modernizarea şi dotarea 

punctelor vamale cu aparatură şi mijloace pentru 
urgentarea serviciilor şi depistarea faptelor de 
contrabandă; 

- sau prin reducerea comisionului pentru 
servicii vamale cu efecte favorabile asupra activităţii 

Necesităţile de modernizare şi dotare ale 
punctelor de trecere a frontierei sunt mari. 

Utilizarea veniturilor acestui Fond pentru 
finanţarea deficitului bugetar contravine legii de 
constituire a Fondului. 
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de comerţ exterior. 
Grup PDSR 
 

18.  Art.41 Art.41, cheltuielile Fondului special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic, anexa nr.13, 
propunem să fie majorate cu 200 mld.lei. 

Grup PDSR 
 

Utilizarea excedentului de 200 mld. lei 
pentru extinderea reţelei de electricitate în 
localităţile  lipsite de energie electrică. 

19.  Art.41 
alineat unic 

Anexa nr.13 se menţine la acelaşi nivel de 
cheltuieli cu modificări în fişele obiectivelor după 
cum urmează: 

- se majorează la anexa 3/22, capitolul 66.01 
Industrie, Cod 22.66.01.1.1.1.01 Fişa obiectivului de 
investiţii: CNE Cernavodă 5 x 700 MWE  - Unitatea 
2, 1 x 7600 MWE, la sursa de finanţare "1.4. Fond 
special" cu suma de 191.500.000 mii lei, totalul 
poziţiei modificându-se corespunzător; 

- se diminuează la anexa 3/22, capitolul 66.01 
Industrie, suma alocată din sursa "Fondul special" la 
următoarele obiective de investiţii: 

- cod - 22.66.01.1.3.1.22 cu 26.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.2.06 cu 20.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.2.10 cu 20.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.2.23 cu 40.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.1.05 cu 20.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.1.19 cu 10.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.1.14 cu 15.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.1.15 cu 20.000.000 
- cod - 22.66.01.1.3.1.18 cu 20.000.000 

Asigurarea continuităţii în fabricarea apei 
grele pentru constituirea primei încărcături pentru 
"Unitatea 2 Cernavodă", conduce atât la o 
funcţionare eficientă a instalaţiilor din cadrul 
Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare, cât 
şi la acumularea conform graficului stabilit prin 
Nota Guvernului României nr.292/31.08.1999 
până în anul 2003. 

Disponibilizarea sumei de la obiectivele 
menţionate se justifică prin nivelul scăzut al 
realizărilor în anii anteriori, comparativ cu 
volumul total de investiţii aprobate, deci 
majorarea sumelor propuse pentru anul 2000 
poate conduce la neutilizarea acestora sau 
utilizarea lor ineficientă. 
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 Total         191.500.000 
 

20.  Art.42 La bugetul Fondului special pentru promovarea 
şi dezvoltarea turismului, anexa 14, propunem: 

a) eliminarea cheltuielilor pentru gestionarea 
fondului urmând ca acesta să se facă de Autoritatea 
Naţională pentru Turism, respectiv a cheltuielilor: 

- de personal … 7,6 mld; 
- materiale şi prestări servicii cu caracter 

funcţional … 1,35 mld.lei; 
b) utilizarea integrală a veniturilor încasate de la 

societăţile de turism pentru promovarea şi 
dezvoltarea turismului; 

c) în cazul în care nu se acceptă utilizarea 
veniturilor în scopul pentru care a fost creat Fondul 
să se reducă cotele aplicate la prestaţiile turistice 
ţinând seama că societăţile comerciale sunt afectate 
financiar de majorarea cotei TVA de la 11 la 19%. 

Grup PDSR 
 

Fondul de turism a fost creat pentru 
promovarea turismului prin editarea de pliante şi 
broşuri care să prezinte serviciile oferite în 
staţiunile turistice ale României, o reclamă 
adecvată în ţară şi străinătate, etc. 

21.  Art.491 Fondului Naţional pentru sprijinirea 
întreprinderilor mici şi mijlocii i se alocă pentru anul 
2000 suma de 300 mld.lei ordonator Agenţia 
Naţională pentru IMM. 

Dep. Dan Nica - PDSR 
Dep.Florentin Sandu - PDSR 
 

Sursă: sumele obţinute din privatizare 
Susţinerea IMM-urilor este politică naţională.  

22.  Art.55 Eliminarea art.55 prin care se stabileşte obligaţia 
ordonatorilor de credite să asigure în cadrul 

Se încalcă principiile tratamentului egal de 
către toţi creditorii. 
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prevederilor bugetare aprobate plata factorilor 
reprezentând consumurile de energie electrică şi 
termică şi de gaze naturale. 

Grup PDSR 

Guvernul acceptă ca plata celorlalţi furnizori: 
constructori, societăţi care livrează pe bază de 
contracte: alimentate, medicamente, 
îmbrăcăminte, apă, servicii de salubritate, etc. să 
se facă numai dacă rămân credite bugetare 
disponibile. 

  
23.  Anexa 3/22 

partea II 
Ministerul 
Industriei 
 

Anexa 3 Partea II Ministerul Industriei şi 
Comerţului Vezi fişa anexă 

Grup PDSR 

Lucrarea este realizată la nivel de Etapa I-a, 
iar investiţia se preia de la Consiliul Local la stat 
(R.A. ROMGAZ). 

24.  Anexa 3/24 Alte cheltuieli de investiţii pentru Administraţia 
Naţională a Drumurilor AND nivel de 33,8 mld.lei 
din Fondul special al drumurilor şi redistribuirea 
acestei sume către judeţe. 

Grup PDSR 
 

Nu este permisă prin Legea nr.118/1996 
alocarea de sume în acest scop. 

Nu există această poziţie în 1999, nu se 
indică datele de aprobare ale investiţiei. 

25.  Art.3/24 Eliminare cod 305 Alte cheltuieli de investiţii 
pentru CN AI Bucureşti - Otopeni în valoarea de 11 
mld.lei din Fondul special al aviaţiei civile şi 
redistribuirea acestei sume către AI Bucureşti 
Băneasa şi AI Constanţa. 

Grup PDSR 
 

AI Bucureşti - Otopeni beneficiază de 
importante sume din credite externe, buget de stat 
şi venituri proprii. 

26.  Anexa 3/24 Eliminare cod 304 Alte cheltuieli de investiţii 
pentru S.C. "CN TAROM" S.A în valoare de 143 
mld.lei de la bugetul de stat. 

Grup PDSR 

TAROM este în proces de privatizare şi nu 
este logic să beneficieze, pentru prima dată de 
subvenţii mascate apoi să fie vândută pe o 
valoarea infimă. 
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 Nu au existat asemenea prevederi în bugetele 
anterioare. 

 
27.  Anexa 3/24 Suplimentare cod 003 Grup săli învăţământ - cu 

faze pentru Centrul de perfecţionare Constanţa de la 
1,6 mld.lei la cca. 11 mld.lei din sumele ce se pot 
redistribui de la TAROM S.A. 

Grup PDSR 
 

Lucrările au progresat în 1999 şi se vor 
degrada dacă nu se finalizează unele spaţii de 
învăţământ. 

 

28.  Anexa 5 La poziţia nr.20 jud. Gorj propun suplimentarea 
sumei defalcate din impozitul pe venit cu 23.000.000 
mii lei din care 6,2 mld.lei pentru bugetul propriu al 
judeţului şi 16,8 mld.lei pentru bugetele locale ale 
comunelor, oraşelor şi municipiilor. 

Dep.Dumitru Popescu - PDSR 
 

Sursa: Redistribuire de la alte judeţe cu sume 
mari (peste 60 mld.lei). 

Suma suplimentară propusă acoperă 
cheltuielile minime necesare pentru: 

- plata lucrărilor de reparaţii în unităţile de 
învăţământ deja efectuate şi facturile neachitate 
la energie electrică şi termică de consiliile locale; 

- plăţile minime necesare la Centrul pilot 
pentru copii infirmi de la Bâlteni; 

- continuarea lucrărilor la aducţiunea de gaze 
pentru oraşul Motru. 

 
29.  Cap."Trans-

porturi şi 
Comunicaţii" 

Majorarea sumei prevăzute la capitolul 
"Transporturi şi Comunicaţii", titlul "Cheltuieli 
materiale şi servicii" cu 1,7 mld.lei şi diminuarea 
corespunzătoare a sumei prevăzute la Capitolul 
"Cercetare ştiinţifică" titlul "Cheltuieli de capital". 

Majorarea sumei prevăzute la Capitolul 
"Transporturi şi Comunicaţii", titlul "Investiţii ale 
instituţiilor publice" cu 1,0 mld.lei şi diminuarea 

Prin majorarea propusă se va asigura 
elaborarea celor mai importante şi urgente studii 
şi documente tehnice menţionate, iar prin 
diminuarea corespunzătoare se are în vedere 
decalarea procurării unora din dotările planificate 
la Capitolul Cercetare şi care nu prezintă acelaşi 
grad de urgenţă. 
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corespunzătoare a sumei prevăzute la Capitolul 
"Transporturi şi Comunicaţii", titlul "Investiţii ale 
regiilor autonome, societăţilor şi companiilor 
naţionale şi societăţilor comerciale cu capital 
majoritar de stat". 

Suplimentarea sumei prevăzută Cap. "Cheltu-
ieli" titlul "Cheltuieli de personal", cu suma de 4,0 
mdl.lei şi la "Transferuri" alineat 26 "P.N.A.R." cu 
2,0 mld.lei. 

ANCI 
 

 
 
 
 
 
Prin majorările propuse se va asigura 

îndeplinirea obiectivelor instituţiei şi aplicarea 
P.N.A.R. în cursul anului. 

30.  Min. Trans-
porturilor 

Suplimentare pentru cheltuieli de capital cu suma 
de 11 mdl.lei, pentru a continua finanţarea 
obiectivului "Grup săli învăţământ cazare" din cadrul 
Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina 
Civilă Constanţa, pe anul 200. 

Dep. Puiu Haşotti - PNL 
 

Finanţarea acestuia se impune având în 
vedere implicarea Centrului de Perfecţionare a 
Personalului din Marina Civilă Constanţa într-o 
intensă activitate internaţională. 

 
 
 
 
 
 

 
 


