
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR       SENAT 
COMISIA PENTRU  ÎNVĂŢĂMÂNT,        COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT  
     ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                                 ŞI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ 
                                                                                               
BUCUREŞTI: 31 martie 1998    Nr.XX/209/31 martie 1998 
Nr.230/XVIII/9 
 

  Către 
   COMISIA PENTRU BUGET, FINANŢE ŞI BĂNCI 
               CAMERA DEPUTAŢILOR 
                              SENAT 
 
        AVIZ 
             asupra proiectului Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 
 
Prin adresele nr.83/23 martie 1998 şi nr.L 87/23 martie 1998 Comisia 

pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor, respectiv 
Comisia pentru învăţământ şi cercetare ştiinţifică a Senatului, au fost sesizate de 
către cele două Birouri Permanente pentru a dezbate şi aviza proiectul Legii 
Bugetului de Stat pe anul 1998, în limita competenţei celor două Comisii. 

La analiza proiectului de lege menţionat au participat şi reprezentanţii 
Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Cercetării şi Tehnologiei, 
Academiei Române şi Ministerului Finanţelor. 

Cele două Comisii reunite în şedinţe de lucru în zilele de 25, 26 şi 31 martie 
a.c. au hotărât să avizeze favorabil proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 1998 
la capitolele învăţământ şi cercetare ştiinţifică (inclusiv anexele privind Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Ministerului Cercetării şi Tehnologiei şi Academia Română), 
cu următoarele amendamente: 

 
I. Ministerul Educaţiei Naţionale 
 
Art.5(4) va avea următorul cuprins: 
"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. Această prevedere nu se aplică pentru personalul din 
învăţământ. În limita numărului maxim de posturi prevăzut în această anexă, vor 
fi avizate şi aprobate statele 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." 
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Motivare: Posturile şi catedrele nu pot fi limitate prin lege, întrucât acestea 
sunt dimensionate în funcţie de numărul de elevi/studenţi, planurile de învăţământ 
şi măsurile de reformă în domeniu. 

 
Art.9 (1) va avea următorul cuprins: 
"Cheltuielile pentru învăţământ, finanţate de la Bugetul de Stat, sunt în 

sumă de 13660,1 miliarde lei, din care: 8837,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli 
de personal, 2202,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 217,6 miliarde lei 
alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 533,7 miliarde 
lei transferuri, 1844,6 miliarde lei cheltuieli de capital şi 24,3 miliarde lei pentru 
plăţi de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe." 

 
Motivare: Asigurarea a 4 % din PIB, conform art.169(1) din Legea 

învăţământului, nr.84/1995. 
 
Art.9 (8) - să se elimine din text ultimile trei rânduri ("precum şi cheltuielile 

totale ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1790,3 miliarde lei, sunt prevăzute 
în anexă la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale"). 

 
Motivare: Conform prevederilor Art.169 (3) din Legea învăţământului, 

nr.84/1995. 
 
Art.28(2) Să se introducă lit.a1 cu următorul text: 
 
"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." 

 
Motivare: Este inadmisibil ca unităţile şi instituţiile de învăţământ să achite 

facturi la nivelul tarifelor industriale. 
 
Art.30 (4)  - Se modifică după cum urmează: 
 
(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. 

 
Motivare: Precizarea în text a procentului de 45 prevăzut la pct.6 din 

Anexa 10 este obligatorie, pentru a exista certitudinea că sumele respective vor fi 
alocate unităţilor de învăţământ. 

 
Anexa nr.3/15 
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La anexa 3/15, capitol 57.01- cheltuieli pentru învăţământ, propunem 
suplimentarea cu suma de 1809,883 miliarde lei, pentru atingerea pragului minim 
de 4 % din PIB, prevăzut în art.169(1) din Legea învăţământului nr.84/1995, după 
cum urmează: 

1. Cheltuieli de personal   - 500 miliarde lei 
2. Cheltuieli materiale   - 604,883 miliarde lei 
3. Subvenţii     - 100 miliarde lei 
4. Cheltuieli de capital   - 605 miliarde lei 
 
  Surse de acoperire: 
 
- Ministerul Justiţiei (3/13)    - 228,563 miliarde lei 
- Ministerul Finanţelor (3/10)   - 66,567 miliarde lei 
- Ministerul Public (3/14)    - 11,238 miliarde lei 
- Ministerul Industriei şi Comerţului(3/19)  - 448,014 miliarde lei 
- Camera Deputaţilor (3/03)   - 1 miliard   

 - Senatul României (3/02)    - 400 milioane lei 
- Rezerva Bugetului de Stat   - 244,474 miliarde lei 
- Loteria Naţională, jocurile de noroc, 
   şi alte surse, până la completarea a 4 % din PIB - ... 
 
Anexa nr.3/15, cod capitol 57.01 - învăţământ, propunem ca 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". 

 
II. Ministerul Cercetării şi Tehnologiei  
 
Art.24 lit.d - se modifică după cum urmează: 
 
d) fondul la dispoziţia Guvernului constituit din vărsăminte din privatizare, 

în sumă de 3500,0 miliarde lei pentru susţinerea programelor de restructurare şi 
reformă care vor fi aprobate de către Guvern. Sumele se vor aloca pentru 
sectoarele industrie 2800,0 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 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. 

 
Motivare: Susţinerea programelor de cercetare-dezvoltare pentru 

restructurare şi reformă în industrie şi agricultură. 
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Art.40 - să se adauge un alineat nou, (4) cu următorul text: 
 
(4) Din fondul special al drumurilor publice suma de 88,9 miliarde lei se 

va utiliza pentru finanţarea unor cercetări în domeniu. 
 
Motivare: Pentru finanţarea unor cercetări în scopul îmbunătăţirii calităţii 

materialelor de construcţii a drumurilor. 
 
III. Academia Română 
 
Sumele prevăzute în Anexa nr.3/37 să fie suplimentate cu 10 miliarde lei, 

după cum urmează: 
- Cheltuieli de capital  - 3 miliarde lei 
- Cheltuieli materiale şi servicii - 5 miliarde lei 
- Cheltuieli de personal  - 2 miliarde lei 
 
Motivare: Suplimentarea solicitată este absolut necesară pentru acoperirea 

cheltuielilor privind cercetarea ştiinţifică, cultură (Editura Academiei), cheltuieli 
de capital pentru Casa Academiei (conservarea corpului central) şi continuarea 
lucrărilor pentru finalizarea unor spaţii la două institute ale Academiei. 

 
Anexa 3/37, cod capitol 7101 - Cercetare ştiinţifică 
Numărul maxim de personal ce se finanţează în anul 1998 să fie identic 

cu cel din anul 1997 (4191), fără reducere cu 10 %). 
 
Motivare: Diminuarea numărului de personal afectează politica de 

întinerire a personalului din unităţile de cercetare ale Academiei Române. 
 
Surse de finanţare: 
 
- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (3/32) - 2 miliarde lei 
- Ministerul Industriei şi Comerţului (3/19)  - 5 miliarde lei 
- Comisia Naţională de Statistică (3/41)  - 3 miliarde lei 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE     PREŞEDINTE 
Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                   George Pruteanu 
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